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● 申し込みはいつになっていますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
            

タガログ語 

Ano ang “ Pagbisita ng Guro sa 
tahanan”? 

Ika-Tatlong Artiklulo ukol Pangangalaga ng anak: Kasagutan sa mga katnungan –  magulang 
ng mga anak na nasa elementarya. 

Pangatlong Artikulo ukol sa pangangalaga ng anak. Nai ipaabot alam sa mga magulang na May 
mga sulat Paalala na matatangap buhat sa paaralan. Fujimino-shi Board of Education ay mag 
kakaloob ng mga ito at isinalin sa wikang English, Chinese, Tagalog para sa mga mag-aaral na 
ibang lahi simula sa Abril. Ito ay malaking tulong para sa mga magulang.( Ang Mga Paalala ay 
pare-pareho sa bawat paaralan na sakop ng lugar , maliban lamang kung ang paaralan ay may 
sariling mensahe na nais iparating sa mga magulang ng paaralang pinapasukan ng inyong anak/mga 
anak. 

www.ficec.jp/foreign/                
 
esp 
●You can download back number of information fujimino. 

Maraming mga Paalalang sulat galing sa 
paaralan sa loob ng isang taon  

１、Para Sa Masayang Bakasyon 
２、Paalala- Bakasyon sa panahon ng Tagsibol 
３、Paalala Bakasyon sa panahon ng Tag-Init 
４、Paalala Bakasyon sa Panahon ng Taglamig 
５、Patungkol sa  Pagkain sa Paaralan 
６、Patungkol sa Kagamitan 
７、”Accident insurance” 
８、Paalala – Pagbabago sa iskedul ng mga klase 
９、 Impormasyon –Sitwason ng inyong anak sa 

paaralan. 
 
 
１、Kasiguruhan sertipiko ng mag-aaral 
２、Tanong ukol sa Kalusugan (bago pumasok) 
３ 、 Tanong ukol sa Kalusugan (pagkatapos 

makapasok) 
４、Resulta ng “internal medical” na pagsusuri 
５、Pisikal na pagsusuri bago pumasok. 
６Kalusugang Katanungan bago ang “excursion”. 
７、Resulta ng Pisikal na Pagsusuri 
８、Paalala sa Pagsusuri sa Ihi 
９、Pagsusuri ng Ihi 
10、Pangalawang Pagsusuri ng Ihi 
11、Walang Pasok Madami ang may sakit 
12、Paalala Pag-aaral Lumangoy  
13、Katanungan ukol sa Kalusugan bago  mag 
    “swimming” 
14、Paalala Pag-aaral Lumangoy sa Panahon ng 

Tag-Init 
 
 
１、Paalala sa Pagbayad 
２、Pabayad sa pamamagitan ng paglipat ng pera sa 

banko 
３.  Kahilingan sa Pagbayad 
４、Patungkol sa Pagbalik ng bayad 

Sulat para sa Buhay mag-aaral（dokumento） 

Sulat ukol sa Kalusugan ng inyong anak   

Sulat para sa mga Babayaran (dokumento) 

1.Kahilingan sa magulang (Panuntunan- kompulsaryon 
pag-aaral sa Fujimino City) 

２、 Paalala-Tikman Pagkain sa Paaralan 
３、 Paalala PTA Pulong para sa lahat, Pagbisita sa 

Tahanan, Pulong ng Magulang. 
４、 Paalala – Paliwanag bago pumasok sa       

Paaralan 
５、 Paalala- Pagbisita sa Klase 
６、 Paalala- Seremonya sa Pagbukas ng Klase 
７、 Paalala Pulong ng mga magulang 
８、 Paalala sa Pribadong konsultasyon 
９、 Para sa mga magulang at mga bata ng  Paaralan sa 

Fujimino City 
 
 
1、Paalala Resulta ng Pagsusuring Medikal 
2、Paalala para “excusion” ng paaralan 
4、Paalala sa “social study tour” 
5、Paalala sa Pagbisita ng Guro sa tahanan 
6、Paalal para sa mga Kasiyahan 

(exhibition) 
7、Paalala sa Pambungad na seremonya 
8、Paalala sa “field sports day” 
9、Paalala Seremonya para sa Pagtatapos 
10、Paalala para sa Pag-aaral Lumangoy 
11、Paalala sa Pulong ng mga magulang 
 
 
1、Kasiguraduhang sertipiko ng mag-aaral 
2、Paalala ng Tag-Init (Taglamig)na bakasyon 
3、Paalala sa panahon ng Sakuna 
4、Paalala sa Paghinto ng klase 
5  Walang Pasok, Maraming may sakit 
6、Paalala Pagbabago sa iskedul ng klase 

Sulat hinihiling Pakikipagtulungan ng 
 Magulang. 

Sulat Mga Kasiyahan sa Paaralan (dokumento) 

Sulat na maykaugnayan sa pangyayari sa Paaaralan 

(Sagot nasa susunod na pahina） 
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www.ficec.jp/living/            
 ●You can enter web to page ‘Living Guide in 6 language’ 

 
 
  
 
 

 
Halina’t makisaya! 

Mamas at mga anak 
magsama-sama, maglaro, 
maki chat at makipag 
kaibigan.  

Grupo ng mga magulang 
na may mga anak merong 
pagkakataon na makipag 
kaibigan sa iba pang mga 
lahi na meron ding 
problema at experiences sa 
Pagpapalaki ng mga anak.  

Tayo ay merong pulong 
isang beses sa isang buwan 
at Mga kagigiliwang 
programa dito 
mararanasan. 

 Susunod na pulong ay sa: 
Date: Marso 11  
Place: Pallet in Fujimi-shi. 
Theme is “scrapping and 
booking”. 

Please contact our center,  
049-256-4290 

 

 
 
 
 
 
Ang Fujimino International 
Cultural Exchange Center ay 
nagpaplanong magkaroon ng 
“‘Friendship-koryukai” isang 
beses bawat buwan. 

Ang pulong na ito ay upang 
ang bawat isang kasapi ay 
magpalitan ng kuro-kuro sa 
bawat topiko ng tapat at may 
pagmamalasakit upang mas 
mapatibay ang relasyon ng 
bawat isang kasapi ganun 
din ang mga ibang lahi.   

Ang pulong ay gaganapin 
ng tanghalian kayat kami ay 
umaasang ipatikim ang 
pagkain sa sariling bayan.  

Iba pang detalye ilalabas 
sa buwan ng Abril. 

Boluntaryong Hapones at  
ibang lahi, Kayo ay imbitado 
sa bagong Pagpupulong na 
ito. 

 
  “ 
 
 
  

Pollen ng cidar at hinoki ang 
magiging sanhi ng “hay fever.” 
Ayon sa “forcast” ng 2008,  
Makakaranas ng maraming 
“pollen” sa bandang norte ng 
Tokai district.  Ang mga 
espesyalista medikal ay nag 
aabiso ng pag-iingat  sa 
unang sintomas pa lamang ng 
“cidar hay fever” 
 Kung nakakaranas ng mga 
sumusunod na sintomas maari 
pong magpakunsulta agad sa 
doctor. 
① Ilong nangangati 
② Makating mata, gusting 

kamutin 
③ Makating lalamunan 
④ Malabnaw na sipon 
⑤ Madalas ang pagbahin 
⑥ Masakit ang balat 
⑦ Masakit ang ulo, pero 

walang lagnat 
⑧ Madaling mairita at di 

makapag “concentrate. 
 

What is notice on 
teacher’s home visit? … 
Answere is: 
 

Ang Pagbisita ng guro sa tahanan ay tinatawag na Kateihomon, upang magkaroon 
ng malalim na pagkakaintindihan, at pagtitiwala sa pagitan ng paaralan at ng 
tahanan.. Ganun din upang malaman ang sitwasyon ng mag-aaral kung paano nya 
binbigyang halaga ang pag-aaral Ipapaalam sa magulang ang pagbibisita  sampung 
(10) araw bago ang takdang panahon ng pagbisita. Alam mo ba? 3 Taong 

Pagkabilanggo o Limang 
daang Libong yen ang 
babayaran ng sino mang 
mahuling nagbibisekleta 
na lasing. 

Ang “Diet” ay nagpasa ng proposal upang baguhin ang batas trapiko noong 
nakaraang Abril. Ito ay isakakatuparan ngayong darating na Tagsibol. Ang binagong 
batas ay upang ang mga nagbibisekleta o nagmamaneho ng malilit na sasakyan ay 
sumunod din sa batas trapiko.  Mahigpit naipapatupad ang mga sumusunod:. 

Makakaranas 
ng “hay fever” 
 sa panahong 
darating 

Imbitado! 
Halina at  
Makisaya sa  
“Friendship –  
Koryukai”  

   

①Lasing na nagbibisekleta ay may parusang 3 taong pagkakulong o 500,000 yen, tulad din sa  
automobile. ②Gumagamit ng cell phone habang nagbibisekleta.③ Hindi humahawak sa manibela habang 
nagbibisekleta ④ Hindi ligtas na nagbibisekleta na may hawak na payong ⑤ Hindi ligtas na merong 
dalawang angkas na bata sa harapan at likurang angkasan. ⑥ Nagbibisekleta sa gabi ng walang ilaw ⑦ 
Hindi paghinto sa “crossing”⑧  Manatiling nasa kanan（maliban sa hindi maiwasang sitwasyon） .⑨ 
Nagbibisekleta ng sobra sa dalawa ng sabay sabay. ⑩ Pagliko ng kanan o kaliwa na hindi sumesenyas. ⑪ 
Hindi dumadaan sa tamang lugar ng pagbibisekleta. ⑫ Paggamit ng bara-bara.⑬ Dalawa ang nakasakay sa 
bisekleta (maliban lang kung ang 6 na taon o mas bata pa ay angkas ng isang 16 na taon o mas matanda pa). 
Prinsipyo,Ang bisekleta ay kailangang manatili sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang sinomang naninirahan sa 
Japan ay dapat alamin ang batas tarapiko upang maging ligtas sa disgrasya. 

 
Tayo ng  
Magsaya, 
“Grupo ng mga  
magulang na 
 merong Anak” 

タガログ語 


