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Kapag wala pa kayong anak, maaring hindi sagabal kahit na hindi kayo marunong 

magsalita, sumulat o magbasa ng Nihonggo. Subalit pag may anak na kayo, maaaring 

makaranas ng iba’t ibang problema kung hindi kayo gaaanong marunong ng Nihongo.  

Makakatanggap kayo ng mga sulat mula sa kindergarten o paaralan ng iyong anak. May 

mga dokumento na kailangang isumite. Ang inyong asawa o mga kaibigan ay 

makakatulong sa pagbasa o pagsulat ng mga papeles, subalit mas maganda kung kayo 

mismo ang gagawa at para na din sa inyong sarili. 

Ang mga magulang ang dapat magturo sa kanilang mga anak ng pagsulat ng kanilang 

pangalan bago pumasok sa elementarya. Sakaling may problema sa paaralan, kailangan 

ninyong magkonsulta sa kanilang guro. Ilang mga nanay ay nag-aatubiling makisalamuha 

sa parents’ meeting dahil hindi sila gaanong bihasa sa salitang Nihonggo.  

Makakabuti sa mga anak kung mag-aaral ng Nihonggo ang kanilang mga nanay. Sa 

pagpasok ng mga bata sa paaralan, madali silang matututo ng Nihonggo. Sa katagalan, 

mahirap nang kausapin ang inyong anak sa inyong inang wika.  

Pag lumaon ay maaring aasahan ninyo ang inyong anak sa pakikipag usap sa Nihongo sa 

ibang tao. Matututo sila ng 1000 kanji characters sa elementarya at 1000 kanji ulit bago 

matapos sa junior high school. Kung kaya’t hinihikayat namin ang mga nanay na mag-aral 

ng Nihonggo para makabasa ng mga sulat mula sa paaralan. Karamihan sa mga Nihongo 

classes ay libre. Kaya’t huwag na tayong mag atubili at sumali na tayo sa Nihongo class. 

Para sa iba pang Nihongo Classes, maaari kayong magtanong sa tanggapan ng munisipyo o 

sa Fujimino International Culture Exchange Center (FICEC).  

Sa mga nanay na hindi makapunta sa mga Japanese classes dahil abala sa pag-aalaga ng 

maliliit na anak o kaya’y may trabaho, makipag-ugnayaan sa Fujimino International 

Culture Exchange Center para sa iba pang paraan upang kayo ay makapag-aral ng 

Nihongo. Tumawag lamang sa Tel: 049-256-4290.  

Pag-uulat ni Ms. Miki Yazawa 

FICEC Nihongo Class Huwebes: 10:00－12:00 
Fujimino International Culture 

Exchange Center tel: 049-256-4290 

Kamifukuoka Nishi 

Kouminkan Nihongo 

Class 

Miyerkules:10:00-12:00 

Linggo: 10:00-12:00 

Kamifukuoka Nishi Kouminkan 

Tel : 049-266-9501 

Fujimi-shi 

Japanese-language circle 

Martes: 10:00－12:00 

Biyernes: 13:30－15:30 

Sabado: 14:00－16:00 

Tsuruse Nishi culture exchange 

center 

Wakatsuki 049-254-8104 

Miyoshi Japanese Class 

Miyerkules: 10:00 －
12:00 

Fujikubo 

community center Hirata 

049-259-0240 
Sabado: 14:00－16:00 

Takemazawa 

community center 

Sa mga dayuhang 
nanay sa Japan…  

Hinihikayat na 
mag-aral ng 
Nihonggo. 
 

 
Huwag isipin na sapat na nakakapagsalita kayo ng Nihonggo 
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www.ficec.jp/living/                

 
●Tingnan ang home page para sa Gabay para sa mga dayuhan, nakasalin sa 6 na wika. 

 

Ang International Children’s Club ay isang samahan kung saan ang mga anak ng mga 

dayuhang residente ay nagtitipon-tipon para mag-aral, maglaro at para matuto ng 

sari-saring bagay. Tayo nang makisaya at para makakilala ng mga bagong kaibigan.  

Sumali tayo sa Fun and games party ng International Children’s Club 

Kailan: ika-21, Disyembre (Sabado) 10:00 ~ 15:00 

Saan: Meeting room sa Fujimino-shi service center, / Kamifukuoka Nishi Kouminkan (para 

sa pananghalian pupunta sa Kouminkan ) 

Programa: mga palaro, plastic rail game, pagluluto ng pananghalian, at marami pang iba. 

 

 

Sa Disyembre, 26 (Huwebes), mula 10:00 ~ 13:00 sa Fujimino 

International Culture Exchange Center, Japanese-language class.  

Lahat ay malugod na inaanyayahan. Ito ay libre. 

Sa Japan, tradisyon ang kumain ng “toshi-koshi soba” tuwing 31 

ng Disyembre, na nangangahulugan ng mahabang buhay at 

pagdasal para sa magandang kalusugan para sa susunod na taon.  

Kaya’t tayo nang gumawa ng soba, ito ay parang kagaya ng pasta 

na mas kilala ng nakakarami. Ang mga kailangang gamit ay 

aming ihahanda. Imbitahan ang mga kaibigan at sama-sama 

tayong magluto at kumain ng soba.  

 

Pagtuturo ng paggawa at pagluto ng Soba, ekstrang lesson sa Nihongo Class 

Makisaya sa fun and games party ng International Children’s Club 

 

Ang pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga pamilya na single parent na may  

mababang kita o kasali sa tax exempt households ay sistema ng ng Saitama Pref. para 

matulungan sa gastusin kung sila ay may anak na papasok sa junior high school sa 

pasukan sa susunod na taon ng Abril, 2014. (Hindi ito binibigay sa mga pamilyang 

tumatanggap ng welfare o public assistance.) 10000 yen kada bata ang binibigay  

★Paano:  Magsadya sa Child care support section sa munisipyo at dalhin ang inyong 

bank passbook  

★Deadline:  hanggang Disyembre 27 (Biyernes) Sundin ang nakatalang skedyul.  

 

  Panahon na naman ng influenza. Maganda kung makakaiwas sa matataong lugar, 

subalit may pagkakataon na hindi ito magagawa. Dahil dito, kailangan ang bakuna para 

makaiwas. Mabilis ang paggaling sakaling ikaw ay magkasakit. 1000 yen ang bayad para 

sa mga taong may edad na 65 taong gulang o mas matanda (hanggang Disyembre, 25) 

Para sa iba, 3000 yen ~ 6000 yen. May kamahalan ng konti at depende din sa ospital. 

Bata o matanda ay hindi nagkakaiba ang bayad. Makakabuti kung maaga magpa bakuna 

sa pinakamalapit na ospital. Dalawang linggo matapos bakunahan bago ito umipekto at 

tatagal hanggang 5 buwan ang bisa.  

Bakuna laban sa influenza - - - 1000 yen sa 65 taong gulang o mas matanda 

 

Pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga pamilya na single parent 

▲Chef: Ms. Tozuka 

 


