
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Panahon ng 

 Pamamahagi 

Paaralan at hinaharap 

na patnubay para sa mga

bata at tagapag-alaga na  

may mga banyagang 

pinagmulan 

【Nagtaguyod】Lungsod ng Obu・Pandaigdig na Kapisanan ng Aichi 

【Pakikipagtulungan】Obu Lupon ng Edukasyon・Multi cultural net WKY・KURIANSA no Kai 

 

Online 

 

Magagamit ang mga subtitle sa 

Portuguese, Chinese, Spanish, 

English, Filipino / Tagalog, 

Vietnamese at Indonesian. 

Mayroon ka bang mga 

alalahanin tungkol sa 

edukasyon sa 

hinaharap at karera, 

gastos sa pang-

edukasyon, buhay sa 

paaralan, atbp.?  
Ito ay isang 

pagkakataon para 

makinig ka sa mga 

sinasabi ng iyong mga 

guro at nakatatanda.  
Tingnan nyo po 

 
Lugar ng 

Pamamahagi 

Mga Nilalaman 

Para sa isang buwan mula Oktubre 26 

・Sistema ng edukasyon sa Japan 

・Ano ang kailangan mong ihanda para sa 

pagkuha ng entrance examination 

・Kuwento ng karanasan ng mga 

 nakatatanda, atbp. 

Filipino 

YouTube 
・Ang pag-access ay limitado sa mga aplikante 

lamang. 

・Ang aplikasyon ay kinakailangan nang maaga. 

・Manood ng libre 

Paksa 
Mga mag-aaral ng Elementarya at junior high  

school at kanilang mga magulang na may banyagang pinagmulan 

Deadline para sa aplikasyon Oktubre 16(Biyernes) 

Paano mag-apply Punan ang application form sa likuran at ipadala 

ito sa pamamagitan ng FAX o e-mail 
※Makikipag-ugnay kami sa iyo pagkatapos matanggap ang iyong 

aplikasyon. Kung walang contact mula sa amin sa loob ng isang 

linggo, mangyaring makipag-ugnay sa amin. Ipapaalam namin sa 

iyo ang tungkol sa kung paano i-access ang site bago ang petsa 

ng paglabas ng video 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Application form 
▼Ang iyong personal na data sa ibaba ay magagamit lamang para sa 

kaganapang ito. 

Pag-iingat Bago Panoorin 

Pandaigdig na Kapisanan ng Aichi 

E-mail : kikin@aia.pref.aichi . jp 

Tel .Japanese:052-961-1409/Ibang Wika: 052-961-7902 

FAX：052-961-8045 

Address: 2-6-1 Sannomaru naka-ward 

N

Impormasyon  sa 

pakikipag-ugnay 

Tanong at Pagsangguni 

 

・Huwag ibahagi ang pamamaraan ng panonood sa sinuman maliban 

sa mga aplikante. 

・Kung mayroon kang anumang mga katanungan, isulat ang mga 

ito sa application form. 

・Mangyaring huwag i-record ang video. 

・Mangyaring huwag muling i-print ang video sa iba pang mga site 

nang walang pahintulot. 

Pangalan Nasyonalidad 
Pangalan ng paaralan 

(Markahan〇 ang naaankop)
Taon Edad 

Anak 

 
 

(         ) 

Elementarya 

Junior highschool 
  

 
 

(         ) 

Elementarya 

Junior highschool 
  

 
 

(         ) 

Elementarya 

Junior highschool 
  

Adulto 

 
 

(         ) 

TEL  

E-mail 
＠ 

※Ipapadala namin ang video URL sa 

address na ito. 

 
 

(         ) 


