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www.ficec.jp/foreign/                
 ● The back numbers of “Information Fujimino” are available at online. 

Matatag na suporta para sa nagtatrabahong ina 

Nursery school, Childcare & kindergarten 
Gabay at paraan ng pagpasok nandito na   

 
（ 
 
 
  
 
 
 Banyagang ina na naninirahan sa Japan ay di sapat ang impormasyon ukol sa nursery school, childcare 
at kindergarten.  Karamihan sa ina o ama bilang hapon ay nag-aalala din kung paano mapalaki ang 
kanilang anak ng Maayos at mapagkalooban ng pag-aaral sa murang edad ang kanilang anak.  
 Ang Fujimino International Cultural Exchange Center ay nais na makatulong upang mabawasan ang 
pag-aalala sa pamamagitan ng pag bahagi ng impormasyong booklet ditto nakasaad ang maraming 

impormasyon para sa nursery school, childcare at kindergarten.  
“Sa anong grado magsisimula?”, “Paano ang nursery school, childcare at kindergarten nagkakaiba?”, 

“Dapat bang magdala ng lunch ang kindergartens?” “Ang aplikasyon ba tatanggapin ano mang oras?” 
Maraming katanungan para sa baguhang magulang. Magkanon man maari po lamang na huwag 

masyadong mag-alala. Ang FICEC ay maglalabas ng aklat na nakasaad ang mga impormasyon upang ang 
inyong alalahanin ay alisin! Ang pangalan ng aklat ay hindi pa alam, subalit ito ay detalyeng 
impormasyon para sa banyangang magulang ukol sa pag-aaruga ng anak ditto sa Japan.  

Hindi po lamang tungkol sa paaralan. Ganun din ukol sa kalusugan, at paliwanag tungkol sa kailan, 
pangalan, pagbabakuna at mapa ng malalapit na hospital na maaaring magpabakuna. Sa Setyembre, ito ay 
ililimbag sa 6 lenguahe. (Japanese inclusive).  Libre at makukuha sa community center in Fujimi city, 

Fujimino city, Miyoshi town and Kawagoe city.   
 
 
 
  
 
 
 
 
       

Kung nais pa ng impormasyon ukol sa admission, pumunta at makipag-ugnayan sa mga naisaad, dito ay 
maaring makausap magulang ng mga anak na nag-aaral sa kindergarten and nursery school.  

 
 

 Sa preschool period, ang pag-aalaga ng anak ay malaking problema para sa nag-tatrabahong ina. 
Ang Nursery school, childcare at kindergarten ay katuwang upang mapagaan ang problema.  
Ang Fujimino International Cultural Exchange Center ay naglimbag ng isang aklat (libre) upang 
magkaloob ng impormasyon ukol sa pag-aaruga ng anak. 

 Nais mo bang malaman ukol sa nursery school, childcare at kindergarten sa Japan? 

★Gabay para sa nursery school, childcare & kindergarten gaganapin★ 

    

▲ Fujimi city Palette ▲Fujikubo community  
center 

▲Fujimino communication 
center 

▲Kamifukuoka west 
communication center 

タガログ語 
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 Isang mahusay na pagkakataong upang may magamit na impormasyon para sa magulang na merong 

maliit na anak. Sa taong ito, ang gabay na ito ay sa pakikipagtulungan ng “Welfare And Medical Service 
Agency” kaya ito ay libre. Tagapagsalin sa ibat-ibang wika ay handa ring tumulong sa inyo English, 
Chinese, Korean, Portuguese and Tagalog (Paumanhin salin sa ibang lenguahe ay wala pa ngunit 
makipag-ugnayan kung nais alamin ayon sa skedyul. Para sa detalye maaring makipag ugnayan sa center) 

Gabay sa Skedyul 
September 10  1st  Fujimi city, social welfare activity center “Palette” (TEL: 049-255-6610) 

September 11  2nd  Miyoshi town, Fujikubo community center (TEL: 049-258-0690)   

September 17  3rd  Fujimi city, Fujimino communication center (TEL: 049-261-5371)  
September 18  4th  Fujimino city, Kamifukuoka west community center (TEL: 049-266-9501)  
 

 

 

 

 

 
       
 

 

            
 

           
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
     

www.ficec.jp/living/               
 ● Living Guidance translated in 6 languages is available. 

 

 

 

Basura nakasaad 
sa  “Recycling 
Law” hindi 
kokolektahin 

 

Ilang mamayan ang hindi sumusunod sa disposal rule. Ngayon, maraming 
angal ang maririnig sa mga residenteng sumusunod ng maayos. Mga  
television air conditioner, washing machine and refrigerator/freezer ay hindi 
maaring itapon na pangkaraniwang basura, Ang bagay na ganito ay iiwanan 
lamang sa basurahan. Sa pagtapon nito kailangan makipag-ugnayan sa city/town 
hall ito ay kailangang bayaran ng  “recycling fee”.  

Huwag  
kalimutan  
magsuot ng  
seatbelt sa 
back  seat！ 

Simula ng ang Batas Trapiko ay na binago nung Hunyo, Obligadong magsuot 
ng “seatbelt” sa likurang upuan. Bilang ng Namamatay ay apat na beses ang 
dami. Ating Iwasan ang aksidente sa pagtawag ng atensyon nag bawat isa. 
Ganun din, Paggamit ng “mobile phone” ay iwasan habang nasa sasakyan. 

Nais mo bang 
sumama sa 
“pear 
gathering? 

Ang panahon ng tag-ani, o autumn ay malapit na. In Fujimi city, Fujimino city at 
Miyoshi town, ay maraming orchards. Masayang mag ani!  Nakakatuwang mag-ani 
ng ibat-ibang prutas. Especially pear tawag ay “Housui” ay mainam ngayon. 
Makipag-ugnayan sa  city/town hall na malapit sa inyo para sa impormasyon at 
magsayang mag-ani ng pear. Ang Fujimi city, industry development division ang in 
charge para sa inyong mga katanungan. 

 

 

Indibidwal na 
pagsusuring 
medical simula na 
upang mapanatili 
ang malusog na 
kondisyon 

Pag-aaral ng 
wikang 
Hapon sa 
 FICEC 

 Alam mo ba na ang “20th Heisei fiscal year ay merong “individual 
medical check” simula pa ng Hulyo? Ang medical checks ay para sa large 
intestine cancer, lung cancer and hepatitis virus para sa 40 years old, 
uterine cancer para over 20 years old, breast cancer para 30 years old, and 
dentistry. Tayo ng mag pa check-up hanggang Nobyembre 30. Sa 
karadagang impormasyon, makipag-ugnayan sa center for health 
promotion  (TEL: 049-252-37771).  

 Kadarating mo lang sa Japan, Halika na ! Lugar upang mag-aral ng libre at 
pakikipag-usap ng walang alalahanin.  Maraming makakausap upang matuto ng 
salitang Hapon. Ginaganap tuwing 10am – 12pm, Huwebes-Libre. Magdala ng 
kaibigan at magsayang mag-aral. Tumawag sa: 049-256-4290 

タガログ語 


