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Mula taong panuruan 2015 hanggang kasalukuyan ang bawat schools ng institusyong JHCSC ay may ginawang ekstensyon sa Barangay Laperian.
Ang STE ay nagbigay ng Literasi program, ang kakayahang pagbasa at pagsulat sa mga elementarya, SAS, parliamentari na pamamaraan sa mga liders ng
barangay, ang SET nagbigay ng Komputer Literasi sa mga kabataan at ang SAFES ay pang agrikulturang pangkaalaman at pangkabuhayan. Sa
magagandang naibigay ng bawat School sa bawat barangay Laperian, gustong aalamin kung may naibigay ba itong mabuti at kaunlaran sa mga taong
naninirahan sa Barangay Laperian. Maari ring aalamin ang mga magaganda at hindi magagandang naidulot ng ekstensyong ginawa ng JHCSC.

Literacy Program to Grade 1 to Grade VI pupils at Laperian Elementary School
JHCSC ay isang pampublikong institusyon pantersarya sa buong lalawigan ng Zamboanga del Sur. Siya ay isang non-sektaryan at non-profit na
paaralang nasa pamamahala ng CHED ayon sa larangan pang-akademiko. Nakaankla ang pagkabuo nito sa R.A. 9159 bilang isang State College.

Misyon ng institusyong ito na magbigay ng kalidad na edukasyon sa 4 na aspeto instruksyon; pananaliksik, ekstensyon, at produksyon sa buong lalawigan.
Sa labing-apat na taon sa pagiging JHCSC kilala na sa lalawigan ang magandang naidulot nito lalo na sa larangan ng instruksyon. Marami na ang may
mabuti at magandang hanapbuhay lalo na ang mga gradwado ng edukasyon at agrikultura na nakapasa ng Board exam. Hindi lang dito nakapukos ang
paaralan. Layunin pa nito na makabigay ng ekstensyon sa ibang ahensya o sa kalapit na barangay. Kaya ang mga guro, kawani at mag-aaral ay inaatasang
magbigay ng mga ekstensyon na serbisyo lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tulong para mapaunlad ang hanapbuhay ng mga tao. Patunay nito
ang lahat na mga schools ay may kanya-kanyang ekstensyon na ginawa. Ang mapalad na lugar na nabiyayaan ng ekstensyon ay JHCSC ay ang Laperian
San Miguel batay ito sa pananaliksik na ginawa nila sa opisina ng Extension, si G. Fortunato Gumintad. Sa pangunguna ng aktibong president Dr. Edgardo
Rosales, nabuo ang aksyon na TABANGE na ang ibig sabihin T – technology at literary initiative, A – agriculture at Fishery Education, B – barangay
empowerment, good governance and legal assistance, A – alternative strategies peace and security, N – nutrition and health program, G –generate income
from livelihood activities and support program at E – environmental resource conservation and protection. Ang programang TABANGE ay nakabatay sa
nasyunal agenda ng extension.
Mula taong panuruan 2015 hanggang kasalukuyan ang bawat schools ng institusyong JHCSC ay may ginawang ekstensyon sa Barangay Laperian.
Ang STE ay nagbigay ng Literasi program, ang kakayahang pagbasa at pagsulat sa mga elementarya, SAS, parliamentari na pamamaraan sa mga liders ng
barangay, ang SET nagbigay ng Komputer Literasi sa mga kabataan at ang SAFES ay pang agrikulturang pangkaalaman at pangkabuhayan.

Sa magagandang naibigay ng bawat School sa bawat barangay Laperian, gustong aalamin kung may naibigay ba itong mabuti at kaunlaran sa mga
taong naninirahan sa Barangay Laperian. Maari ring aalamin ang mga magaganda at hindi magagandang naidulot ng ekstensyong ginawa ng JHCSC.

