
 

 Filipino 

Kung mayroon mang ipinag-aalala, tungkol sa Kurso sa hinaharap, pag-aaral ng 
wikang Hapon, mga gastusin pang edukasyon at iba pa, huwag mag atubiling makipag 
ugnayan sa amin. 

【Nagtaguyod】 

Lungsod ng Shinshiro・ 

Asosasyon Internasyonal ng 

Shinshiro City ・ 

Pandaigdig na Kapisanan ng Aichi 

【Pakikipagtulungan】 
Shinshiro City Lupon ng 

Edukasyon 

【Petsa at Oras】 Agosto 21（Sabado）10:00～12:00 ng umaga 

【Lugar】 

Sistema ng edukasyon sa Japan, At paghahanda para 
sa kurso sa edukasyon sa pagpasok sa high school sa 
hinaharap at iba pa 

Shinshiro City Hall（Shinshiro-shi Higashi Irifune 115 Banchi） 

【Paksa】 

【Programa】 

＊Mangyaring magsuot ng "mask" sa venue. 
＊Naka plano ang petsa at oras sa gaganaping 

pulong, bagamat naka depende ang sitwasyon ng 
Covid-19, na maaaring kanselahin o ipagpaliban 
ang konsultasyon.  
Kapag napagpasyahan, ipapaalam namin sa 
aming website. 

【Paano mag-apply】 Punan ang application form sa likuran at 
Ipadala ito sa pamamagitan ng FAX o email 

Patnubay ukol sa 
edukasyon para sa mga bata 
at tagapag-alaga na may 
mga banyagang pinagmulan 
na gaganapin sa  
Shinshiro City 

Mga mag-aaral ng Elementarya at junior high school at 
kanilang mga magulang na may banyagang pinagmulan 



 

Pangalan（Adulto） Nasyonalidad Pagsasalin 

  
□Kailangan（          ）Wika 

□Hindi kailangan 

  
□Kailangan（          ）Wika 

□Hindi kailangan 

Maaaring makontak 

 (kung kinakailangan) 
TEL：       -       -         

E-mail：             ＠ 

Pangalan（Anak） Pangalan ng paaralan 
(Markahan〇 ang naaankop) 

Taon Edad Pagsasalin 

 Elementarya 

Junior highschool 

 

Edad 

□Kailangan（       ）Wika 

□Hindi kailangan 

 
Elementarya 

Junior highschool 

 

Edad 

□Kailangan（       ）Wika 

□Hindi kailangan 

【Pagpunta】 
Shinshiro City Hall 
（Shinshiro-shi Higashi Irifune 115 Banchi） 

●Silid：4th floor 
●Pagpunta：10 minutong lalakarin 
mula sa istasyon ng JR "Shinshiro" 
＊Mayroong paradahan ng sasakyan! 

【Impormasyon sa pakikipag-ugnay】 

【Application form】 

Tanong at Pagsangguni 

【Huling araw ng aplikasyon】 
hanggang Agosto 7 (Sabado) 

Pandaigdig na Kapisanan ng Aichi 
E-mail：kikin@aia.pref.aichi.jp 
Tel：Japanese：052-961-1409 
Tel：Ibang Wika：052-961-7902 
FAX：052-961-8045 
Address：2-6-1 Sannomaru naka-ward Nagoya 

▼Ang personal na impormasyon na isinulat sa ibaba ay gagamitin lamang para sa kaganapang ito, at hindi 
isisiwalat sa iba ng walang pahintulot na galing sa inyo.Makikipag-ugnay kami sa inyo matapos naming 
matanggap ang inyong aplikasyon. Kung walang kontak mula sa amin sa loob ng isang linggo, mangyaring 
makipag-ugnay sa amin muli. 


