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タガログ語 

www.ficec.jp/foreign/                
 ● Mga nakaraang kopya ng “Information Fujimino” ay matatagpuan online. 

 

 

 

Gabay para sa pagpasok ng “high school”. 
Unang hakbang para sa matagumpay na pagaaral sa high school ay kilalaning  

mabuti ang paaralang nais pasukan. 
● Percentage ng mga mag-aaral na 

nagpatuloy sa high school.                                                                                        
  Japan 97.7%（2006） 

   Korea 99.3%（2005） 

● Percentage ng mga mag-aaral na 
nagpatuloy sa unibersidad (2005) 

  Japan 52.3% 

    Korea 89.8% 

 Pinakitang percentage ay nagpapatunay 
na mas marami ang bilang ang 
nagpapatuloy na mag-aral sa mataas na 
antas. Iba't ibang pamamaraan ang 
ginamit upang makuha ang pagkakaiba ng 
statistic na ito.  
  Pareho ang Korea at Japan na mahirap 
magkaroon ng magandang trabaho kung 
walang mataas na antas ng pinag-aralan.  
Paano kaya ang bukas ng iyong anak?  

 
 
 
Magkapareho ang Japan at Korea na may mataas na 

bilang ng mag-aaral ang nais magpatuloy na 
magkaroon ng mataas na  antas ng edukasyon.  
Pareho din ang Japan at Korea na may mataas na bilang 
ng mag-aaral na nagpapatuloy sa mataas na antas ng 
edukasyon. Pagka graduate sa “junior high school”, 
karamihan ng mag-aaral ay nagpapatuloy na mag-aral 
sa “high school”.  

Ang “high school” ay hindi kompulsaryong 
edukasyon, ngunit kalimitang maririnig na mas 
makakabuting magpatuloy ng pag-aaral sa “high 
school” sa susunod nalang.  

Ngayon ang high school ay maraming pagbabago.  
Maraming asignaturang pagpipilian ang mag-aaral. Ito 
ay hinati sa tatlong kurso; “general course, 
comprehensive course and technical course”.  

Sa mga kursong nabanggit  
Ang mag-aaral ay maari ng  
Pumili ng kursong kanilang  
pinangarap at maging masaya 

Mataas na rekomendasyon 
ang mag-aral sa “high school. 
 Taong ”2008 High School  
Admission Guidance” para 
Non-Japanese” ay gaganapin hindi lamang sa  
mag-aaral ng 3rd grade ganun din sa magulang ng 
mag-aaral na nasa 1st & 2nd grade ay 
inaanyayahang dumalo.  Kung problema ang 
lenguahe merong interpreter na maaring gumabay.  
Makisali at alamin.  Magkasamang bigyang 
pansin “Kinabukasan ng mga anak”.  

Ang high school  ba ay kompulsaryong 
edukasyon?   

Para sa Hindi Hapon 

High School Admission 
Guidance 2008  

★ Libre, merong interpreter  
 

□ Petsa (gaganapin sa  4 siyudad)  
１、 Kawagoe city 

Hulyo 6 (Sun) Saitama Kawagoe Chihou Chousha 
JR・Tobu Tojo Line, 5 min lakad mula sa “west exit” ng  
Kawagoe Station  
 

２、 Souka city 
Hulyo 13 (Sun) Souka Kinrou Hukushi Kaikan 

  Tobu Isesaki Line, 7 min lakad mula Shinden Station          
 

３、 Fukaya city  
Hulyo 27 (Sun) Fukuya Shougai Gakusyu Center 

  Fukuya Kominkan  
18 min lakad mula sa “north exit” ng JR Fukaya Station               

 

４、Saitama city 
October 12 (Sun) Omiya Sonic City 
Shimin Hall (4th floor) 

5 min lakad mula sa “west exist” ng  JR Omiya Station                   
□ Programa (Parehong programa sa bawat lugar) 
Oras   13:00 ~ 

Guidance・・・Sistema ng pagtanggap sa high 
school, uri ng high school, ano ba ang ginagawa sa 
junior high school sa ngayon.  

    Story・・・Mag-aaral sa High school pinag-uusapan 
ang klase ng pag-aaral at buhay mag-aaral.  

Oras   14:00 ~ 
    Counselling・・・Guro mula sa high school at junior 

high school magkakaloob ng indibidwal na payo 
ayun sa inyong wika. (mayroong interpreter)  

    

Kung nais pumunta, ang mga sumusunod na 
impormasyon ay ibigay alam sa Saitama International 
Association sa pamamagitan ng FAX o Email.  
①Pangalan ②Paaralan Grado ③Bansa 

 ④Lungsod kung saan nais pumunta 
⑤Kailangan ng interpreter or hindi ⑥Bilang ng 

aplikante.: FAX   048-833-3291  
Phone  048-833-2992 
Email  kato@sia1.jp  
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●”Road Traffic Law”  binago na！！ 

Kumpirmadong panuntunan at multa para sa bisekleta!  

  

 

 
 
 
 
                    
 

           
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
     
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.ficec.jp/living/               
 ● Living Guidance isinalin sa 6 na wika. 

Nabibisekleta ng walang ilaw 
mababa ng ¥50,000 multa 

Huwag mag bisekleta ng may 
payong.  Ngunit, sa lugar na hindi 
tawiran ng tao ay maari pa.  

Biglang palit ng direksyon 
mababa ng ¥50,000 multa. 

 

Huwag biglaang magpalit 
ng ibang direksyon.  

Dalawang tao ang 
sakay mababa sa 
¥20,000 multa 

Paano ang 
merong 
“fixed” na 
payong sa 
bisekleta? 

Kung ikaw ay nagbisekleta 
sa “sidewalk” na walang 
traffic sign para sa 
bisekleta at tao, mababa sa 
3 buwan kulong o mababa 
sa ¥50,000 na multa ang 
ipapataw.  

Dalawang tao sa isang 
bisekleta ay bawal. 
Subalit, kung ang higit 
sa 16 na taong gulang 
ay may angkas na 
batang 6 na taon sa 
upuang pang-angkasan 
sa likuran ito ay maari.  

 

Huwag mag “drive” 
kung Lasing mababa 
sa 3 taong 
pagkabilanggo.  

 

Hindi pinapayagan ang  
“fixed umbrella” sa 
bisekleta. Mahirap para sa 
“driver” ang bumalanse 
pag-umuulan at pag 
mahangin. Ito ay 
magiging sanhi pa ng 
aksidente. Mag-Ingat po!  

Kayo po ay maaaring 
magbisekleta sa 
“sidewalk”  kung merong  
“traffic sign” para sa  
“bicycle and pedestrians”. 
Paalala lang po maging 
maingat at huminto kung 
sa tawiran. 

  “Multicultural 
Real Estate 
Agents” dumarami 
ang bilang !!! 

Isang seryosong bagay para sa banyaga ang humanap ng 
matitirahan.  Sa Saitama, merong rehistradong real 
estate agents na makakatulong sa banyaga upang 
maghanap ng bahay.  Sila ay tinatawag na 
“Multicultural Real Estate Agents” dumarami po ito at 
makakabuting sa kanila pumunta. 

● Lugar ng rehistradong agents(Alphabetical order） Ageo city, Asaka city, Chichibu city, Fujimino city, 
Fukaya city, Gyoda city, Hannou city, Hanyuu city, Hasuda city, Hatogaya city, Higashimatsuyama city, 
Honjou city, Ina town, Iruma city, Kamisato town, Kasukabe city, Kawagoe city, Kawaguchi city, Kasu 
city, Koshigaya city, Kounosu city, Kuki city, Kumagaya city, Kurihashi city, Matsubushi town, Misato 
city, Miyashiro town, Ogawa town, Ranzan town, Saitama city, Sakado city, Satte city, Sayama city, Shiki 
city, Shiraoka town, Shobu town, Souka city, Sakado town, Toda city, Tokigawa town, Tokorozawa city, 
Wakou city, Warabi city, Washimiya town & Yoshikawa city ＴＥＬ ０４８―８３０－２７１７ 

 
 
ふじみの 
 
 
 Maari po lamang na maki-isa sa “Japanese 
Language Class” upang maibsan ang agam-agam sa 
pang araw-araw na pamumuhay. Hindi ka 
makapagsalita ng Nihongo? Kailangan mo ng 
Japanese Language test? Lahat ay inaanyayahan. 
Ito ay ginaganap sa umaga kaya maraming ginang 
na mag-aaral. Kanilang mga anak ay kasama din.  
Huwag mag-atubili makisali sa pag-aaral.  
●Phone  049-256-4290 

Fujimino city’s 
 

       

Pag-aaral ng wikang Nihongo tuwing 
Huwebes sa Fujimino International Cultural 
Exchange Center Japanese Language Class 
（Huwebes10:00~12:00）  

Maraming tao ang 
dumarating at nakikiisa sa  
Fujimino city’s star festival 
taon-taon. Dekorasyong sa 
siyudad ay nagbibigay ganda 
at buhay sa paligid nito..  

Fujimino International Cultural Exchange Center, 
Ang Japanese Language Class ay may planong 
pumunta sa festival. Guro at estudyante ito ay proyekto. 
Gaganapin sa Agosto 2 (Sat) at 3 (Sun). Tayo’y 
magbihis ng “Yukata” at masayang maglakad. 
Karagdagang impormasyon, Maari po lamang tumawag 
sa center pag-aaral ng Japanese Language. 

Sa gabi huwag mag bisekleta  
ng walang ilaw.  

Lasing mababa sa 
¥500,000 multa 
 

Nagbibisekleta may payong 
mababa ng ¥50,000 multa 
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