
   

 

 

 

    

 

 

 

 

 
   

 

 

■ Paano makilahok:  Mangyaring pumili mula sa sumusunod na dalawa 

1. Sendai Tabunka Kyosei Center (Venue) 

  Ang mga kalahok ay magtitipon at makikinig nang direkta sa kuwento 

  May mga suporta sa interpretasyon sa English, Chinese, Korean, Tagalog, Spanish, at Nepali. 

2. Online (ZOOM): Sumali sa computer o tablet.*Ihahatid ito sa wikang Hapon, Ingles, at Tsino. 

■ Balangkas 

Target: Estudyante sa Elementary (G4~) o Junior High, at magulang 

Bayad sa pakikilahok: Libre 

Kapasidad: Ang venue ay para sa mga 30 tao (kasama ang mga interpreter). Depende ito sa katayuan 

ng impeksyon ng bagong coronavirus. 

Interpreter: Ang suporta sa interpretasyon ay magagamit. Tingnan ang "Paano makilahok" sa itaas. 

Mga Nilalaman: Tungkol sa pagsusuri sa pasukan sa high school sa Miyagi prefecture, Karanasan ng 

mga nakatatanda at magulang, at mga tanong sa mga guro sa junior at senior high school. 

■ Upang lumahok 

Kung nais mong lumahok, mangyaring gumawa ng kahilingan nang maaga.  

Maaari kang mag-apply sa alinmang pamamaraan ng ① o ② 

① Mag-apply online (Google Form).  URL: https://forms.gle/3A4xaFRwkF8xAAkE7 

② Ipadala ang application form sa pamamagitan ng e-mail o fax 

■ Website ng Itong Guidance  (Paraang pagkuha ng “Guidebook”) 

Kahit na ang mga tao na hindi makadalo sa araw ay maaaring malaman ang mga bagay tungkol sa 

pag-aaral sa high school sa website namin. 

 URL：https://shinro-miyagi.jimdofree.com/ 

Maaari ninyo i-download ang "Guidebook" mula sa website namin. 

Kung gusto ninyo ipadala namin sa iyo ang "Guidebook", mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang 

impormasyon sa ibaba.  

■ Mga Katanungan/Aplikasyon 

MIA  (Miyagi-ken Kokusaika Kyokai) : 

 TEL：(022) 275-3796 FAX：(022) 272-5063 Email：mail@mia-miyagi.jp 

SenTIA  (Sendai Kankoo Kokusai Kyokai) : 

 TEL：(022) 268-6260 FAX：(022) 268-6252 Email：kokusaika@sentia-sendai.jp 
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Kahit na hindi ninyo mahusay ang wikang Hapon, maaari kang kumunsulta tungkol 

sa pagpasok sa high school sa Japan.  Anong uri ng lugar ang mga high school 

sa Japan?  Paano ako mag-eenrol?  Magkano ang kinakailangan?   Sabay 

nating lutasin ang mga tanong, ka 

 

 

 

 

 

 

tanungan, at pag-aalala. 

Hamunin natin na magpatuloy 

sa high school! 

Konsultasyon ukol sa Kursong Pag-aaral para sa mga Bata at mga Magulang na hindi Hapon ang wika. 

 

Petsa at oras: Hulyo 30, 2022 (Sabado) 14:00~16:00 

Lokasyon: Maaari kang lumahok sa venue o sumari sa online 

Makinig sa online 

Makinig sa venue 

主催：日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス実行委員会 

共催：宮城県国際化協会、仙台観光国際協会      後援：宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、宮城教育大学 

協力：外国人の子ども・サポートの会、外国人支援の会 OASIS、仙台中国文化交流協会、さっと日本語クラブ、宮城華僑華人女性聯誼会 

Tagalogタガログ語 
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