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Sa Abril, magsisimula ang mga bata sa bagong yugto ng buhay-estudyante, papasok ng paaralan o para sa 

susunod na baitang. Maraming mga notisya at kasulatang kailangang sagutan at ipasa sa paaralan sa ganitong 

panahon.   

  Sa panimula ng pasukan, may mga kasulatan ng mahahalagang impormasyon ang kailangang ipasa at 

dalhin sa paaralan. Dapat basahin at alamin ang mga sulat galing sa paaralan para malaman ang iskedyul at 

mga aktibidad sa paaralan. Magiging panatag din ang mga bata kapag susubaybayan ng mga magulang ang 

kanilang pag-aaral at mga gawain sa paaralan.  

Dahil sa bagong pagsisimula sa eskuwela, ang mga bata ay medyo nag-aalala kung kaya’t  mahalaga ang 

pagbibigay ng panahon lalo na sa mga kailangang papeles na dapat ipasa sa takdang araw. Maaring mahirap 

basahin at intindihin ang mga sulat, kaya’t kailangang unawain mabuti bago ipasa.  Tandaan din kung 

kailan dapat ipasa.  Sakaling hindi maintindihan ang mga sulat at iba pang papeles, magsadya lamang sa 

FICEC para kayo ay matulungan.  

[Mga kasulatan na kailangang ipasa sa paaralan]  

*Mga katanungan tungkol sa bahay  

Ilagay ang address, numero ng telepono at impormasyon ukol sa pamilya.  

*Mga katanungan ukol sa kalusugan 

Mga simpleng impormasyon ng tala ng bata ukol sa kalusugan gaya ng pagkakasakit.  

*Kopya ng dependent’s insurance card 

Kinakailangan kapag ang bata ay nagkasakit o naaksidente habang nasa pangangalaga ng eskuwelahan  

*Account transfer application form para sa pagbabayad ng school lunch  

Ito ay kailangan para ipaalam sa banko ang aawasin bilang kabayaran sa school lunch  

*Mga katanungan tungkol sa food allergy ng bata 

Dito nakatala kung may mga allergy sa pagkain ang bata.  

*Pagtatanong kung sino ang kailangang tawagan sakaling may emergency 

Nakasaad dito kung sino ang tatawagan sakaling kailangang umuwi ang bata kapag may emergency gaya 

ng lindol, sunog o iba pa 

*Aplikasyon para sa pagsasang ayon sa Japan Sports Council  

Ito ay gagamitin para sa insurance sakaling may aksidente sa paaralan 

*Pagpapatala sa contact network para ma-kontak sakaling may emergency 

Sa ganitong mga kaso, e-mail ang ginagamit para madaling ma-kontak. 

*Katanungan tungkol sa tuberculosis examination (para sa grade 1 at 2 sa elementary, at 3
rd

 year sa 

junior high school) 

Pagtatala ng kondisyon ng kalusugan ng bata sa umaga.   

Tungkulin ng mga magulang na mabigyan ng maayos na 

kalagayan ang mga anak para sa isang masayang pag-aaral. 

Alamin natin ang tungkol sa eskuwelahan gayundin ang mga 

sulat na inuuwi ng mga bata. Kung nahihirapan sa pagbasa at 

pagsulat sa mga papeles, tumutulong ang FICEC para 

maintindihan ang mga ito.      

 

Mga papeles na kailangang ipasa sa 

eskuwelahan sa pagsimula ng pasukan 

Huwag kaligtaang ipasa ang mga papeles sa takdang araw 
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★  Aplikasyon para sa pinansyal na suporta sa pag-aaral  

 (Para sa mga nais makatanggap ng suporta)  

¥ 

★ＰＴＡ総会委任状・・・総会に欠席する時、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kung kayo ay hirap sa pamumuhay, hindi makapag-trabaho o nahihirapang maghanap ng 

trabaho, o walang bahay na matitirhan, maaaring kumunsulta sa munisipyo o city hall.  

Ang mga suporta na maaring matanggap ng mga nahihirapan sa pamumuhay ay ang mga 

sumusunod : 

*Suporta upang makapamuhay ng pansarili … Pagpapayuhan at tutulungan kayo sa paggawa 

ng planong naangkop sa inyo.  

*Suporta para sa paghahanap ng trabaho…Bibigyan ng tulong hanggang makahanap ng 

trabaho 

*Pagsasanay sa trabaho …  mga pagsasanay o training seminars na kailangan para 

makakuha ng trabaho 

*Pansamantalang tirahan … Tutulungan kayo sa inyong 

pangangailangan kagaya ng pagkain at damit, habang wala pang 

sariling tirahan  

*Allowance para sa pang-upa ng bahay … Halaga para sa pang-upa sa 

bahay ay ibibigay 

*Konsultasyon ukol sa gastusin ng pamilya 

… Pagpapayo, pag-aayos ng panggastos ng 

pamilya  

*Suporta para sa pag-aaral ng mga anak ng 

mahirap na pamilya … Bibigyan ng suporta 

ang mga bata para sa kanilang 

kinabukasan 

Tanggapan ng Konsultasyon: 

*Fujimi-shi: Council of Social Welfare 

*Fujimino-shi: Citizens’ counseling office 

*Miyoshi-machi: Council of Social Welfare 

Ang FICEC kasama ng lokal na pamahalaan 

ay nais makatulong sa mga dayuhang 

residente sa kanilang mga problema sa 

pamumuhay.  

Suporta sa interest ng bayarin sa pagpasok sa high school o university ay 
ibinibigay ng Fujimi city    

 

Ano itong aplikasyon para sa suporta? 

Ito ay para makatanggap ng bahagyang allowance para sa 

kabayaran ng school lunch, school supplies at field trip. 

May mga kinakailangan para makakuha nito. Itala ang 

mga hinihinging impormasyon sa aplikasyon at ipasa sa 

takdang petsa.  Siguraduhin na isama ang kopya ng  

income certificate ng nakaraang taon. 

 Malaking halaga ang kailangan sa pagpasok sa high school, university o vocational schools. 

Sa dahilang ito maaaring mag-aply para makahiram ng hanggang 3.5 million yen para sa 

isang bata mula sa Japan Finance Corporation bilang educational loans. Para sa detalye, 

tumawag lamang sa educational loans’ call center- (0570-008656).  

Kung makakahiram sa Japan Finance Corporation, isang parte o lahat ng interest ay 

maaring bayaran ng Fujimi-shi, para makagaan sa gastusin ng magulang. Kapag nakahiram 

ng 700,000yen sa interest na 2.25%, mga 40,000yen ay ibibigay bilang suporta. Para sa detalye 

at aplikasyon, makipag-ugnayan sa Education Policy Dept., Board of Education, Fujimi-shi.  

 
Sistema ng pag-suporta sa mga nahihirapan sa pamumuhay sisimulan sa Abril   

 

 
Open space 
FICEC Salon 
Sa FICEC ay may isang  

corner na nilaan para magkaroon ng pagsasalo at 

pag-uusap ang mga residenteng dayuhan at mga 

Hapon. Bukas ito ng Lunes hanggang Biyernes 

mula 13:00 ~ 16:00. Halina at isama ang mga 

kaibigan at magkuwentuhan habang umiinom ng 

cape.  Kung may malaking problema, maari siguro 

kayong matulungan o mabigyan ng payo ng mga 

staff na may malawak  na karanasan sa mga 

pagpapayo.   


