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Ang report card ay binibigay sa bawat estudyante sa araw ng pagtatapos ng kanyang guro. 

Ang report card ay may iba’t ibang tawag: “Tsuuchihyou”, “Tsushinhyou”, “Tsushinbo” o 

“Ayumi”, “Nobiyukukodomo”, o “Kagayaki”. Ito ay base sa patakaran sa bawat paaralan. 

Mahalaga na malaman ng mga magulang ang estado at mga aktibidades ng anak. Kadalasan, 

nahihirapan ang mga dayuhang magulang basahin ang nakasaad sa report card. Dahil dito, 

nais naming ipaliwanag ang nilalaman at batayan sa repord card (Ayumi) na ginagamit sa 

elementarya, sa ika-limang baitang sa Fujimi city. 

【 Pagsusuri ng bawat 

asignatura 】 ※ 1.Sa bawat 

asignatura nakasaad ang 

batayan na may 3 lebel. 

“Katangi-tangi”, “Mahusay” 

at “Dagdagan ang 

pagpupunyagi” sa mga 

pagsusulit gayundin sa mga 

takdang-aralin at pag-uugali 

ng bata. Kapag ang marka ay 

mababa sa inaasahan, 

“Dagdagan ang 

pagpupunyagi” ay binibigay. 

Magandang oportunidad ang 

pag-aaral sa mga 

asignaturang mababa ang 

marka tuwing bakasyon. 

【Talaan ng mga dagdag na 

aktibidades 】 ※ 2.Isinasaad 

dito ang mga aktibidad 

maliban sa mga pormal na 

asignatura. “Mga kasapi ng iba’t ibang klub at komite” 

【Talaan ng pangkalahatang pag-aaral】※3 Ang mga pagtatala ay depende sa mga paaralan 

subalit ipinapakita ang pagpapahalaga at pakiki-isa ng bata sa pangkalahatang pag-aaral at mga 

gawain sa loob ng klase at sa iba pang aktibidades.  

[ Tungkol sa araw-araw na aktibidad sa paaralan.] ※4 Makikita kung siya ay nakakasabay at 

nagkakaroon ng pag-uunlad sa pag-aaral gayundin sa pag-uugali ayon sa kanyang edad. 

Binibigay ang “○” marka kung saan mayroon mas pagsisikap o mas nakakatangi.   

Report CardReport CardReport CardReport Card    

Masaya ba ang iyong anak sa paaralan? Hindi ba siya nahuhuli sa pag-aaral? 

Alam ba ninyo kung paano basahin? 
Makikita sa report card ang progreso ng bata sa paaralan. 
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【Mensahe mula sa guro】※5 Nagsasaad kung gaano siya nagsisikap sa klase at iba pang mga 

akitibidades sa paaralan 

【Mensahe mula sa mga magulang】※6  Karamihan sa mga magulang ay nagpapahayag ng 

kanilang obserbasyon sa guro ukol sa pagsisikap sa pag-aaral ng bata sa bahay. At bilang 

magulang kung ano ang ninanais nilang ipahiwatig sa guro. 

Mabilis ang paglaki ng mga bata. Mga papuri at pag-eenganyo ng mga magulang ay 

nakakatulong sa bata upang umangat. Para sa mga magulang na gustong malaman ang 

sinasabi ng guro sa sariling wika o magpaturo sumulat ng mensahe, makipag-ugnayan sa 

FICEC. Handa kaming tumulong at magbigay payo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IkaIkaIkaIka----4 na ebento4 na ebento4 na ebento4 na ebento! ! ! ! ““““Pagdalaw Pagdalaw Pagdalaw Pagdalaw at pat pat pat paglilibot aglilibot aglilibot aglilibot sa sa sa sa 7 templ7 templ7 templ7 templo o o o ng 7 ng 7 ng 7 ng 7 
DiyosDiyosDiyosDiyos    sasasasa    KawagoeKawagoeKawagoeKawagoe””””    ay matagumpay na naganapay matagumpay na naganapay matagumpay na naganapay matagumpay na naganap. . . .     
    

Ang ika-4 na ebento ay isinagawa sa Kawagoe City noong Enero 

7,2012, ang paglilibot sa 7 templo, bilang pagsalubong sa 

bagong taon. 

Kasama ang mga Japanese volunteers, 27 katao ang dumalo at 

masayang naglibot sa siyudad, gayundin ng pagdadasal sa a 

hinahangad para sa taong ito. Para sa mga dayuhan, isang 

magandang pagkakataon sa pag-aaral ng kulturang Hapon.   

Mga Kalahok kailanganMga Kalahok kailanganMga Kalahok kailanganMga Kalahok kailangan! ! ! ! Pagdaraos ng Kulturang HaponPagdaraos ng Kulturang HaponPagdaraos ng Kulturang HaponPagdaraos ng Kulturang Hapon    aaaatttt    Pagkain ng Pagkain ng Pagkain ng Pagkain ng 

ibaibaibaiba’’’’ibang bansa ibang bansa ibang bansa ibang bansa ....    Pagluluto ng Pagkaing Taiwan para sa bagong taon.Pagluluto ng Pagkaing Taiwan para sa bagong taon.Pagluluto ng Pagkaing Taiwan para sa bagong taon.Pagluluto ng Pagkaing Taiwan para sa bagong taon.    

 
Gaganapin ang ika-2 ebento para sa mas malalim na ugnayan at pagkakaibigan ng mga 

hapon at dayuhang residente. Inaanyayahan ang mga dayuhang lumahok at makisaya. 

Tumawag sa FICEC para sa detalye. 

●KailanKailanKailanKailan：：：：2012 2012 2012 2012 PPPPebrebrebrebreroeroeroero    8888    ((((MiyerkulesMiyerkulesMiyerkulesMiyerkules),),),),        10:0010:0010:0010:00～～～～15:0015:0015:0015:00   

 

SaSaSaSa    Fujimi Fujimi Fujimi Fujimi CCCCity ity ity ity ang sistemang sistemang sistemang sistema ng pagpapautang para sa edukasyona ng pagpapautang para sa edukasyona ng pagpapautang para sa edukasyona ng pagpapautang para sa edukasyon    ay sinimulan na.ay sinimulan na.ay sinimulan na.ay sinimulan na.    
 

Matapos ang malakas na kalamidad na naranasan ng nakaraang 

taon, ang mga pag-aayos ay unti-unting isinasagawa. Mayroon 

mga alalahanin sa lebel ng radiation at sekuridad.  Para masukat 

ang lebel ng air radiation, ang Fujimino city ay nagpapahiram ng 

simple radiation dosimeter para sa mga residente simula ng 

nakaraang taon. Maari itong mahiram at magamit ng isang araw. 

Para sa mga nais makaseguro ng kanilang kapaligiran at 

interesado tumawag sa Environment section (262-9021) sa 

tanggapan ng Fujimino City para sa dagdag ng impormasyon.  

Para sa mga magulang na nangangailangan ng pinansyal na tulong sa pagpapa-aral sa high 

school, vocational school, junior college at universidad ay maaaring makakuha ng educational 

loan (general educational loans), bahagya o buo ay maibibigay hanggang 700,000 yen at ang 

pagbabayad ay kakalkulahin sa loob ng 5 taon; lamang ay dapat malinis ang record sa 

pagbabayad ng buwis.  Makipag-ugnayan sa Board of Education Section sa Fujimi City para 

sa katanungan at karagdagang detalye. 

 

Pagpapahiram ngPagpapahiram ngPagpapahiram ngPagpapahiram ng    
radiatradiatradiatradiation dosimeterion dosimeterion dosimeterion dosimeter    ....    
 

 


