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Masaya! Masaya! Masaya! Tulad ng isang baul ng yaman!  

Maraming masayang gawain sa pampublikong pasilidad. 
Ang pang-grupong gawain sa mga pampublikong pasilidad ay 

makatutulong sa inyo, madaling makahanap  
ng mga kaibigan at kinagigiliwan! 

 

 
MS. SHARON NA SUMALI SA  “SEISAIKAI” sa  Oi Central 
Public Hall,Fujimino-city  

Ang mga  pampublikong pasilidad 
ay may libreng pagsasanay ang 
mamamayan.  Dito nagkikita ang 
nais matuto at guro.  Lumalawak at 
pagpapalitan ng kaalaman. 
 

 Nais matuto ng kulturang hapon, 
mapalawak ang kaalaman sa sining, o 
maraming kaibigan, Halina sa 
pampublikong pasilidad o “exchange 
center” at sumali sa isang  grupo ayon 
sa nais at kinagigiliwan. 

Impormasyon ng 2 siyudad at ng 1 munisipalidad na lugar para sa grupong gawain 
= Maraming masayang gawain sa “public hall/exchange center”. = 

●Fujimi-city･･･Tsuruse public hall 049-251-1140 Nanbata public hall 049－251－5663  
 Mizutani public hall 049-251-1129 Fujimino Exchange Center 049-251-2791 
●Fujimino-city･･･Kamifukuoka public hall 049-261-6678  

Kamifukuoka-nishi public hall 049-266-9501 Oi central public hall 049-261-0648 
●Miyoshi town･･･Central public hall 049-258-0050 Chikumazawa public hall 049-258-0019 
 www.ficec.jp/foreign/                
 ●The back numbers of “Information Fujimino” are available at online. 

Ms. Sylvia taga Germany 
Nag-aral ng  WADAIKO (Japanese drum) 

 

タガログ語 

 Isang Aleman, Ms. Sylvia ay dumating sa Japan, Abril noong isang 
taon. Siya ay estudyante sa FICEC. Nais matutunan kulturang Hapon, 
galing malayong lugar. Ang Japan ay matagal niya nang nais puntahan. 
Siya ay nagigiliw sa pagtugtog ng Wadaiko, isang uri ng tambol ng 
mga hapon.  
“Kakaiba ang Wadaiko. Nais sumali sa iba sa pagtugtog nito”. Dahil sa 
kagustuhan, sumali sa Wadaiko club “Fukuoka Daiko”. At tumutugtog 
ng buong puso, pati sa kilos ay nakikita ang ang kasigasigan nya.  
Isang pandaigdigang pagpapalitan ng kultura ang malapit na muling 
simulan! 
 

 Nais ni Ms. Sharon Wan magsimula ng iba at bagong gawain noong 
siya ay dumating sa Japan. Sumali sa club ng mga pintor 
“SEISIKAI”, na pagpipinta ang ginagawa sa Fujimino City, Central 
Public Hall.  Sa tulong ni  Ms. Ishi na “head” ng Fujimino 
International Cultural Exchange Center.  Anim na buwan siyang 
kasali sa gawaing ito, nakapagsumite na siya ng gawa para maipakita 
sa publiko. Nakita ang kanyang pagkatao sa kanyang gawa, sa 
simpleng daan ng brocha. Ang sabi ni Ms. Sharon, “Ito ay 
nakakapagpasaya sa akin at ito ay mahalaga. English lang ang salita 
ko pero masayang kasama ang myembro ng grupo. Napakagaling!” 
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 www.ficec.jp/living/               

 ●Living Guidance translated in 6 languages is available. 

 

 

Ukol sa tag-init ay “yukata at  
ang pagdiriwang sa mga bituin”. 

Nilalaman / Mga 
gagawin  Maaring gawin ang nais gawin.  Kung hindi tiyak sa pagsali, 

Maari pong kumunsulta sa Fujimino International Cultural 
Exchange Center. Malugod po naming ipapaliwanag ang gagawin 
ukol ditto. 

 “Municipal public hall o exchange center” ang naghanda ng “brochure”  para impormasyon 
ng mamamayan ukol sa gawaing pang grupo.  Narito ang “brochure” gawa mula sa 
Tsuruse-nishi public hall, Fujimi-city.  Mga detalye sa ibaba:  
☆ Musika Chorus･ Karaoke･ Piano･ Shakuhachi(bamboo flute)･  Folk song･ 

Ocarina･ Music appreciation 
☆ Sining Picture･ Japanese traditional painting ･Picture on a kite ･ Ceramic 

art ･  Calligraphy ･  Penmanship ･  Cloisonne ware ･   Stained 
glass･ Engrave a seal ･ Photograph 

☆ Kaalaman Paleography・Reading of English book･ English conversation ･ Toy 
Hospital ･ PC learning ･  Speech ･  Sign language ･  Japanese 
learning ･  Child-care information exchange ･  Penmanship ･ 
Calligraphy ･Reading club 

☆ Pag-aaruga Rehabilitation 
☆ Japan Haiku ･ Tea ceremony ･ Cooking ･ Game of go･ Shogi ･Magic ･ 

Handicraft ･Kimono 
☆ Pampalakasan Yosakoi Naruko Dance ･  Stretching ･  Qigong ･  Chinese shadow 

boxing ･ Sports blowgun･ Karate ･ Eurythmics ･ Social dancing ･ 
Table tennis ･  Exercises ･  Dancing ･  Rhythm exercises ･  Hula 
dance･ Round dance ･ Recreation dance ･Hiking  

Kamifukuoka star festival  ay 
gaganapin sa Kamifukuoka Station sa  
Agosto 8 (sat) at 9(sun). Kung 
intresado sa “Japanese culture”,  
Itong kasiyahan ay para sa iyo. Bago 
ang pagdiriwang, merong pagtuturo sa 
"How to put on a yukata" at  “photo 
session”.  Ang klase ay mag simula 30 
minuto bago matapos ang “Japanese 
class”. Halina at sumali sa Agosto 6.  

 
● Petsa at Oras: 

 Agosto 6（thu）10:00～12:00 

 

Fujimi/Kawagoe 
toll road ay 
nagging libre 
simula Ika-1 ng 
Agosto. 

Ang daan tinatawag na “Fujimi-Kawagoe toll 
road” ay naging libre na simula 0:00 a.m. nung 
Agosto 1(sat). Mag-ingat sa pagmamaneho ang 
toll gate ay iyon pa din  

■Ang “ban” sa pagsakay sa bisekleta ng 2 
bata ay itataas na.・Bisekleta na nakapasa 
ayun sa  “safety criteria”  ay  meron na sa 
halagang 60,000 yen.  Kung ang gamit na 
bisekleta ay hindi nakapasa sa standard, ang 
nakasakay ay pagbabayarin, ngunit bibigyan  
muna ng “warnings” hanggang ang “authorized 
models” ay nakalabas na. 

■ Ang nagbibisekleta ay merong hawak na 
bukas na payong ito ay may multa na hanggang 
50,000 yen.・・・kahit na ito ay nakakabit 
lamang sa hawakan ng bisekleta, may 
kaparusahan din. 

 Nais mag-aral mabuti, ang bakasyon sa 
panahon ng tag-init ay tamang panahon 
sa pag-aaral. 
FICEC's Children Club ay merong panahon 
para sa Japanese at “homework” para 
sa estudyante ng elementarya at junior 
high school. 
Gaganapin tuwing Martes, Huwebes at 
Sabado, simula Hulyo 18 hanggang  
Agosto 29, ika 10:00 - 12:00. Sarado ng  
Agosto 13 at 15. 

 Paumanhin at Pag-ayos  
Ilang mali ang natagpuan sa issue ng Hulyo.  Ayon sa 
impormasyon sa “fireworks display”, ang petsa ay 
naiayos sa sumusunod: 
Asaka Citizen’s Festival「SAIKASAI」: 8/1(sat) 
Koedo Kawagoe Fireworks Display: 7/18(sat) 
Higashimatsuyama Fireworks Display: 8/29（sat） 
Humihingi po kami ng paumanhin ukol dito. 

Habang bakasyon sa panahon ng Tag-init, 
 Sumali sa FICEC's CHILDREN CLUB. 

タガログ語 


