
 

Ⅱ Semestre： Setyembre 5 ～ Disyembre 12（Miyerkoles）（15 beses）7,650 yen 

 

  Ⅲ Semestre：  Enero 9, 2019 ～ 3 Marso 6（9 beses）4,590 yen     Bukod ang libro. 

 

 

Taong 2018 Oktubre ～ Nobyembre Lathala                      Tagalog 

 

 

 

 

Nilalathala sa mga wikang  

Ingles, Intsik, Koreya・Koreyano, Espanyol, Portuges, Tagalog, magaang na Hapon 

Matatagpuan sa website ng Asosasyon（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html） 

Asosasyong Pandaigdigan sa Kawasaki 〒211-0033  2-2 Kizuki Gioncho Nakahara ku Kawasaki shi Kanagawa ken 

℡044-435-7000 Fax044-435-7010    http://www.kian.or.jp/    E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

Ika-6  [Ang nakita ng mga Dayuhan sa Kawasaki]  

Paligsahan sa pagkuha ng litrato, Nangangailangan ng kalahok. 
Nais mo bang ilahok ang mga kinuha mong larawan？ 

 [Tema]  I love Kawasaki !! 

         Mga nakuhang larawan sa loob ng Kawasaki. tao, bagay, lugar [Nakakatuwa],           

[Masaya], [Maganda], [Malumanay] mga litrato na nakakapagsasabi ng kagandahang ng 

Lungsod ng Kawasaki. 

[Karapat-dapat] Mga Dayuhang naninirahan sa Kawasaki, nagtatrabaho, nag-aaral,  

                walang limitado sa gulang  

Sinumang  dayuhan ay nararapat. Naangkop ng  hanggang 3 larawan sa  

    1 katao(.sukat 2L) 

[Pamamaraan] ①Direktang dalhin sa Kawasaki International Center ang ilalahok na larawan               

②o kaya`y Ihulog sa koreyo（２Lsize） 

③ Ipadala  mula sa Homepage sa e-mail: photocontest@kian.or.jp 

[Tanggapan]  September 18（Martes）- Nobyembre 27（Martes） 

Epektibong palatandaan sa araw 

[Pagsusuri]    Ayon sa magsusuri, 3 ang pipiliing mananalo 

Ang mga mananalo・ang lahok na napili ay sa, Enero 26, 2019(Sabado)  

ipapahayag, paparangalan at ididisplay. 

 

Masaya at kapaki-pakinabang na pag-aaral ng Nihonggo Para sa mga dayuhan 
 ・Hahatiin sa maliit na grupo ang aral・Ituturo din ang kultura ng Japan at mayroon din disaster drills/praktis. 
 

    Pang-umagang kurso  Tuwing Martes・Biyernes 9:50-11:50 

   

  Ⅱ Semestre : Setyembre18（Martes）Disyembre ４（Martes）（22 beses）11,220 yen 

  Ⅲ Semestre: Enero 15, 2019（Martes）Marso１2（Martes）（17beses）8,670 yen 

                                                         Bukod ang bayad ng Libro 

                          May paalagaan ng bata（1 taon pataas. Walang bayad） 

        

Pang-Gabing kurso  Tuwing Miyerkoles     18:30-20-30 

・ Tignan lamang ang Homepage ng Kawasaki International Association sa iba pang paalala. 

Nagpapakilala din ng iba’t-ibang aralan ng Nihonggo.（Maaring magpahanap ng malapit sa 

tinitirahang aralan ng nihonggo.） 

・ Sa mga aplikante ay magpakunsulta lamang. 

※ Walang 
paalagaan。 

http://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


LIBRE 

 

[Para sa mga baguhang mag-aaral sa Mababang Paaralan ng Lungsod ng 

Kawasaki ] Paalala para sa proseso ng pagpapatala 

 

Sa mga papasok sa elementarya sa Abril, 2019,  mga dayuhang may anak na nais 

mag-aral sa Mababang Paaralan ng Lungsod ng Kawasaki ,kinakailangang iparehistro 

ang pagpapatala. Sa mga residente ng Kawasaki at sa mga naangkop na kabataan, sa 

buwan ng Setyembre, ang Lupon ng Edukasyon ay magpapadala ng Gabay sa 

pagpasok sa Paaralan at ipadadala sa pamamagitan ng koreyo. 

 
[Sino]   Mga ipinanganak ng Abril 2, 2012～Abril 1, 2013 na bata 

[Dokumento] ・Porma(Form) ng Aplikasyon ng Pagpapatala（Kagawarang Tanggapan・mayroon 

din nito sa paaralan） 

         ・Dokumento na ang tirahan at edad ay maaring kumpirmahin 

[Tanggapan] Hanggang sa unang bahagi ng Oktubre10.Mayroong Oryentasyon. 

（Mayroong pagsusuri sa kalusugan sa buwan ng Nobyembre sa paaralang pasukan） 

[Makipag-ugnayan sa] Kagawarang tanggapan o sentro ng distrito ng tanggapang pansangay 

※  Para sa mataas na paaralan ang gabay ay malalaman pagkalipas na ng 

Disyembre・maging ang tanggapan 

Winter Gathering at Pakikipagpulong sa mga Estudyante ng 

Pamantasan ng Wollongong  
Mayroon ulit sa taong ito. Nitong taon ay ang Pamantasan ng Wollongong ng Australiya ay 

magkakaroonng Kaganapan para sa pakikipagpalitan ng kuro-kuro at maitaguyod ang 

Internasyunal na pang-unawa ng mga Dayuhan at bansang -Hapon. Ipapaalam sa pamamagitan 

ng Homepage at patalastas. 

[Petsa] Enero 26, 2019（balakin） 

[Lugar] Kawasaki International Center Hall 

 

Gaya ng dati, gaganapin din nitong taon！  

Oktubre 13, 2018 (Sabado) 

[Pagpapaputok] 18:00～19:00（balakin） 

Tignan lamang ang mga detalye dito 
                     https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html 

 

[Libreng Konsultasyong Pang-dayuhan sa Kawasaki International Center] 

Kung may mga nais itanong, ikonsulta at kapag may alalahanin.（Libre） 
・Oras (１０：００ ～ １２：００，１３：００ ～ １６：００）   ☎ ０４４-４３５-７０００ 

Wika Araw  Wika Araw 

Ingles Lunes～Sabado  Intsik Martes・Miyerkles・Biyernes 

Portugese Martes・Biyernes  Espanyol Martes・Miyerkoles 

Koriya Martes・Huwebes  Tagalog Martes・Miyerkoles 

Paalala! Ang Kagawaran ng Kawasaki at Kagawaran ng Asao na Libreng konsultasyon sa mga dayuhan ay natapos 

 na nitong taong Marso 2018（Heisei 30）.Kung may isasangguni,Tumawag o magsadya lamang sa Asosasyong  

Internasyunal ng Kawasaki. 

＊Pakonsulta sa Administratibong Taga-pagsulat (GYOSEISHOSHI) 

（Ang pakonsulta ay nasa wikang Hapon lamang kung nais ng taga-salin ay maaring magpa-reserba） 

 

Petsa：Oktubre 21（Linggo）, Nobyembre 18（Linggo）14:00～16:00（may reserbasyon sa taga-saling wika） 

・Lugar： Kawasaki Kokusai Kouryu Center 2F (Silid pulungan Asosasyon)  


