Patnubay sa Pagpasok sa Elementarya ng mga
Dayuhang Hindi Gamit ang Wikang Hapon
Guidebook
(Tagalog Version)

Ika-20 ng Enero,2018 (Sabado) 1:30-4:00 ng Hapon
Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Para sa mga Magulang at Tagapag-Alaga ng mga Dayuhang Bata na may Plano na
Mag-aral sa Paaralan ng Bansang Hapon
Sa Paaralan ng Bansang Hapon ay may sistema,patakaran at kaugalian na may pagkakaiba sa inyong
sariling bansa. Kahit gusto mong ipasok sa paaralan ng Bansang Hapon ang iyong anak, natural na
tayo ay mag-alala tungkol sa ano ang magiging lagay ng bata sa loob ng paaralan at kung ano ang
inaasahan na magiging kalagayan niya doon. Ang gabay na ito ay sinulat para maibsan ang pag-aalala
sa anak ninyo sa loob ng paaralan at makatulong sa anak ninyo na maging masaya ang bawat oras nila
sa pag-aaral.
(Paunawa: Ang salin sa wikang Tagalog ay gumagamit ng "tagapangalaga" upang isalin ang
"hogosha"ng wikang Hapon na parehong sumasaklaw sa parehong mga magulang at iba pang legal na
tagapag-alaga ng bata.)

ANG SISTEMA NG EDUKASYON SA BANSANG HAPON
Kindergarten/Daycare
↓

Obligadong
Edukasyon

Elementarya (6 taon)

Ang mga batang papasok sa Elementarya sa unang
Abril pagkatapos na sya ay anim na taon. Ang
Paaralan ng Hapon ay nagsisimula sa Buwan ng
Abril at magtatapos sa buwan ng Marso.

↓
Ang mga batang hindi Hapon ang nasyonalidad ay

↓
Sekondarya (Junior High School)
(3 taon)

↓

hindi inaatasan o obligadong pumasok sa paaralan ng
Hapon, pero kung nais nilang pumasok ito ay maaari.
Sa Obligadong Edukasyon(Compulsory Education),
ang grado ng estudyante ay nalalaman sa kung anong
edad niya at hindi inuulit ang grado. Gayunman,
ang estudyante ay dapat mapasa ang pagsusulit
(Entrance Test) para makapasok sa Haiskul o Mataas
na Paaralan. Ang pag-aaral sa paaralan ay mahalaga.

↓
Mataas na Paaralan (Haiskul o Senior High School) (3 taon)
↓

Kailangan na makapasa ang estudyante sa pagsusulit bago makapasok.

Unibersidad (4 taon)/Kolehiyong Junior o Bokasyonal na Paaralan(2 taon)
Kailangan na makapasa ang estudyante sa pagsusulit bago makapasok.

Pangunahing Panuntunan ng Paaralang Hapon
 Hindi maaaring magdala ng pera, miryenda, cell phone at laruan sa paaralan.
 Hindi maaaring umalis ang estudyante ng paaralan sa
Minsan maaaring magdala ng
pagitan ng pagdating at sa pagtatapos ng araw ng pag-aaral.
inuming tubig o tsaang walang
asukal at ilagay sa flask o thermo
 Lahat ng estudyante ay dapat lumahok sa lahat ng aralin
bottle.
at kaganapan sa paaralan.
 Lumalakad ang mga bata papunta sa paaralan. Ang mga tagapangalaga ay di maaaring ihatid at
sunduin ang bata gamit ang sasakyan.
Sa ibang paaralan ,lahat ng mga bata
 Ang komunikasyon sa paaralan ay sa pamamagitan ng
ay pumupunta sa paaralan ng grupo.
Message Notebook(renraku chou).
 Kung importante, maaaring tawagan ang paaralan.
 Taunang Kaganapan.

Taunang Kaganapan（*palatandaan na kailangan ang tagapangalaga
Abril

ay lumahok sa nasabing programa)
*Entrance Ceremony, Pagsisimula ng Eskuwela,Unang Semestre,
Pagbisita sa Bahay ng Guro

Mayo

PTA Pangkalahatang Pulong, Orientasyon ng Paaralan, *Sports Day

Hunyo

Biyahe sa Labas ng Klase, *Open Lessons, Pag-aaral ng Paglangoy UNANG

Hulyo

*Pulong sa guro (Pag-uusap ng guro at tagapangalaga)

Agosto

Bakasyon sa Tag-init (Mayroong ibibigay na takdang aralin)

Setyembre

*Pagsasanay sa Pagkuha ng Anak kapag may Sakuna
*Open
Lessons,
Pagtitipon
ng
mga
Tagapangalaga
*Pagbibigay ng Grado para sa Unang Semestre

Oktubre

Pagtatapos ng Unang Semestre, Bakasyon sa Taglagas (Autumn
Vacation), Pagsisimula ng Pangalawang Semestre

SEMESTRE

Nobyembre *Presentasyon ng Paaralan, * Open Week
Disyembre
Enero

*Pulong sa Guro (Pag-uusap ng guro at tagapangalaga),
Bakasyon sa Taglamig (Winter Vacation) [Mayroong ibibigay na PANGALAWANG
takdang aralin]
SEMESTRE
Pagkuha ng timbang, sukat at paglaki, *Open Lessons

Pebrero

*Orientasyon ng Paaralan

Marso

PTA Pangkahalatang Pulong, Pagtitipon ng Tagapangalaga, Araw
ng Pagtatapos ng Grade 6 , Pagtatapos ng Klase,
Bakasyon sa Tagsibol (Spring Vacation) [Walang takdang aralin]

Pagsisimula ng Eskuwela: Ang lahat ng nasa Unang Baitang at ang kanilang
tagapangalaga ay pupunta sa paaralan sa unang pagkakataon. Ang mga guro ay malugod
silang tinatanggap at pinahahayag kung sino ang magiging guro nila at saan ang klase
nila. Ang tagapangalaga at ang mga bata ay nakasuot ng pormal kasuotan para sa unang
pagpasok at para sa seremonya pero hindi dapat nakasuot ng kasuotan para sa
party. Ang mga bata ay may dalang pang eskuwela na bag (Randsel)kung saan ilalagay
ang kanilang mga aklat.

Pagsukat ng Paglaki: Sinusukat ang taas at timbang ng isang
bata at ito ay isusulat sa Health card nila. Kapag dinala ng bata
sa bahay ang health card kailangan lagyan ng "Hanko"sa
nasabing lugar at ibalik sa paaralan.
Pagbisita sa Bahay ng Guro: Ang Homeroom Teacher ng bata ay pupunta sa bahay ng
bata para bisitahin ang bahay. Ang kahalagahan nito ay para malaman ng guro kung
saan nakatira ang estudyante at tumatagal ng 10-15 minuto. Hindi kailangang maghanda
ng miryenda para sa guro at hindi kailangang magimbestiga ng guro sa loob ng bahay.
Pagsasanay sa Pagkuha ng Anak sa Paaralan: Pagsasanay ito para kung magkaroon
ng lindol at iba pang sakuna, dapat ang paaralan ay maibigay ang bata sa tagapangalaga
ng maayos. Palaging ginagawa itong pagsasanay kaya kung maari pakikuha ninyo ang
inyong anak.
Klase sa labas ng Paaralan (Class Trip): Ang mga bata ay pupunta sa Aquarium o
parke. Minsan sila ay maglalakad lang ,minsan sila ay sasakay ng bus o
tren. Magdadala sila ng kanilang baon o obento.

Open Lessons at Pagtitipon ng Tagapangalaga: Ang mga tagapangalaga ay pupunta
sa paaralan para makita kung anong ginagawa ng mga bata sa loob ng paaralan at kung
ano ang inaaral sa loob ng silid aralan. Pagkatapos ng
klase, ang mga tagapangalaga ay magtitipon at kakausapin
ng guro tungkol sa kanilang mga anak at para na rin
maging magkakakilala ang bawat isa. Minsan may mga
mahalagang inaanunsiyo ang guro kaya dapat makapunta
kayo sa pagtitipon na ito.

Pulong sa Guro: Ang tagapangalaga ay pupunta sa paaralan para mag-usap sila ng
guro. Ito ay isang pagkakataon para maitanong ang pag-aaral ng anak ninyo at ng iba
pa ninyong alalahanin. Kung nababahala ka sa pagsasalita mo ng wikang Hapon,
tawagan ng maaga ang paaralan para mabigyan ka ng interpreter.

Araw ng Pangkalakasan (Sports Day): Maliban sa kompetisyon, may kasama rin
sayaw at iba pang pagganap. Ang mga bata ay hahatiin para maging isang koponan at
magpapaligsahan para sa tropeo. Ang mga bata ay magsasanay ng ilang linggo bago
ang araw na iyon. Sa araw ng palakasan ang mga bata ay magdadala ng baon nila sa
tanghalian ganun din ang mga tagapangalaga.

Araw ng Pagtatapos (Graduation Day): Ang nasa ika-anim na baitang na mga bata at
ang kanilang mga tagapangalaga ay nakasuot na pormal na kasuotan, ang mga
magtatapos ay bibigyan ng "Graduation Certificates". Ang nasa ika-limang baitang na
mga bata ay lalahok din sa programa na ito pero hindi kailangan na magsuot ng pormal
na kasuotan.

Ang Buhay Eskuwela ng Unang Baitang
(Ang ibang paaralan ay may pagkakaiba)
7:00

umaga Paggising

7:15

Pagkain ng Agahan(Siguraduhin na kumain ng agahan)

7:45

Pagpunta ng Paaralan

8:30

Pagpupulong

8:50–9:35

Unang Aralin

9:35–10:20

Pangalawang Aralin

10:20–10:50

Pahinga

10:50–11:35

Pangatlong Aralin

11:35–12:20

Pang-Apat na Aralin

12:20–13:00
13:10–13:30

Pananghalian
Paglilinis

13:35–14:20

Pang-Limang Aralin

Makakarating ng paaralan sa pagitan ng
8:00-8:20 ng umaga

Ang mga bata ay magpupulong at kakausapin
ng guro (isang beses sa isang linggo)

Mayroong 30 minuto na pahinga sa pagitan
ng pangalawa at pangatlong aralin.Maaaring
maglaro mga bata sa palaruan.

Ang pananghalian ay binibigay ng paaralan
pero ang nag-aayos ay ang mga bata.

(Ika-anim na aralin ay nagsisimula sa Ika-2 baitang)
Pagpipilian para sa Pag-aalaga ng Bata Pagkatapos ng Klase:
Pagtatapos ng Aralin
 Waku waku Plaza (maagang aplikasyon ay kailangan) Mula
pagkatapos ng klase hanggang 6:00 ng hapon. Mula 8:30
Pag-uwi sa Bahay
hanggang 6:00 ng hapon kung walang klase. Ito ay walang
bayad, pero may mga babayaran para miryenda, programa at
Pagtulog ng 9:00 ng gabi!
insurance
 Pribadong Paalagaan ng Bata pagkatapos ng klase.

Gamit sa Paaralan
Kailangang lagyan ng pangalan ng bata ang lahat ng gamit.

Mga gamit na Ihahanda Bago ang Unang Araw ng Pagpasok
□ Randsel(Bag)

□Dadalhing bag

□Panloob na sapatos □Lalagyan ng
(Uwabaki)
Panloob na sapatos

□Lalagyan ng Lapis, Lapis, Pambura, Pantasa
Limang 2B itim na lapis at isang pulang lapis.
Tasahan ang lahat ng lapis bago dalhin sa paaralan.
Makakatulong kung may pantasa kayo sa bahay.

Gunting, Pandikit,
□ Matigas na Plastic Sheet (shitajiki) □ Pangkulay na Lapis, Art
paper (Kahon na lalagyan

□Sombrerong Pang eskuwela

ng gamit: dōgubako)

About ¥3,000

□ Physical Education na damit □Pula at Putting Sombrero□Lalagyan ng PE na damit
□Emergency Takip sa Ulo
(bousai zukin)

Ang halaga ng P.E. T-shirt 1,300yen, short 1,600yen, sombrero 730yen

□Napkin para s pagkain ng Tanghalian □Lalagyan ng napkin □Panglinis na Basahan

Mga Gamit na ang Paaralan ang Naghahanda
(Ang mga gamit ay babayaran sa pamamagitan ng Direct Debit o pagkuha sa bank account ninyo.)
Stationery Box(dougubako), Japanese Exercise Book, Math exercise Book, Math Blocks

Mga Bibilhin ninyo pagkatapos mag-umpisa ang Klase
Sasabihan kayo ng paaralan kung kailan ninyo bibilhin ito.
□Piano Harmonica

□Jumping Rope

Halaga 5,800yen
□Pool Set (Pool Bag, Swimming Suits, Swimming Cap, Towel, Beach Sandals, Goggles)

□Recorder (Para sa mga Grade 3)□Set Squares □Compasses

□Calligraphy Set (Grade 3)

□Protractor

□Paints Set (Grade 2) □Sewing Set (Grade 5)

□Chisels

Mga Aralin ng Grade I
LINGUWAHENG HAPON
Ang mga bata ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga kaisipan at mga ideya at nakikinig
sa kanilang mga kaklase. Nagsisimula silang magbasa at magsulat ng “Hiragana”, ang
sulat ng Hapon.
MATEMATIKA
Ang mga numero ay nakakonekta sa araw-araw na karanasan, halimbawa sa
pamamagitan ng pagtingin sa mga larawan at pagsagot sa tanong na “Ilan ang asong
nandito?” Pag-aaral ng bilang nagsisimula sa 1 hanggang 10.
Pag-aaral ng Buhay sa Kapaligiran
Ang mga bata ay mag-aaral tungkol sa sariling pamumuhay at mga lugar. Pagdating ng
Grade 3 ito ay hinahati sa dalawa Agham at Araling Panlipunan.
MUSIKA
Ang mga bata ay nalilibang kumanta at tumugtog ng instrumento katulad ng piyano
harmonika, kastanets, tambourines at iba pa.
Kailangang bumili ng piyano harmonica.
PAGGUHIT AT MANWAL NA SINING
Pagguhit ng larawan, kagalingan sa paggamit ng papel, clay at ng parehong materyales.
PISIKAL NA EDUKASYON
Patintero(Tag), Larong Bola, Ehersisyo sa Mat.
Sa tag-init may aral sa paglangoy kaya kailangan na maghanda ng isang pool set (na
inilarawan sa una).
Minsan kailangan tumulong ng tagapangalaga sa pag-aaral ng paglangoy.
Sa Mas Mataas na Grado….
Sa Edukasyong Pantahanan at pangkabuhayan, sila ay mag-aaral ng
pagluluto. Kailangan nila ng apron, headscarf at tela.
Sa Agham, kabilang dito ay mga eksperimento.
Lumalabas sila upang obserbahan at maranasan ang iba`t ibang aspeto ng Lipunan.

Ulat ng Paaralan “Ayumi”

Pangalan ng Bata

Aktibidades ng Paaralan

Mensahe mula sa
Homeroom Teacher

Lagyan ng seal o
“hanko” at ibalik
sa paaralan.

Ang tagapangalaga ay magsusulat tungkol sa anak ninyo kung siya
ay nasa.
bahay.

Paano Gamitin ang kuwaderno para sa Mensahe
(Pagliban sa klase, Huli sa klase, Pag-uwi ng maaga)
Kung ang inyong anak ay liliban sa klase o mahuhuli kailangang ipaalam
sa paaralan. Isulat sa kuwaderno ang mensahe at ibigay sa isang
estudyante na nakatira sa malapit sa tirahan ninyo at para maibigay
sa Homeroom Teacher.
Ibabalik ng estudyante ang kuwaderno kasama ang anumang mga sulat
at pahayag na ipinamahagi sa araw na iyon na hindi nakuha ng inyong
anak dahil siya ay lumiban.
✎Paano Magsulat sa kuwaderno para sa Mensahe
In Japanese

In English

けっせきします（やすみます）

Ang aking anak ay liliban sa klase.

ちこくします

Ang aking anak ay mahuhuli sa klase.

そうたいします

Ang aking anak ay uuwi ng maaga.

ねつがあります

Ang aking anak ay may lagnat.

きもちがわるい

Ang aking anak ay masama ang pakiramdam.

はきけがする

Ang aking anak ay may sakit/naduduwal.

おなかが いたい

Ang aking anak ay masakit ang tiyan.

あたまが いたい

Ang aking anak ay masakit ang ulo.

せき

Inuubo

げり

Pagtatae

かぜ

May sipon

い ん ふ る え ん ざ

インフルエンザ

Influenza, Trangkaso

けがを した

Ang aking anak ay nasaktan.

びょういんに いく

Pupunta kami ng ospital/klinika/doktor.

こまったことがあります

Mayroon kaming problema.

Pananghalian sa Paaralan at Baon na Pananghalian
Pananghalian sa Paaralan
Ang paaralan ay nagbibigay ng lutong pananghalian at ito ay
inihahanda ng kawani ng paaralan. Ang mga bata ay
kumakain ng pananghalian sa silid aralan kasama ang kanilang
guro at kaeskuwela. Ang menu ay ginagawa ng isang
nutrisiyonista para mabigyan ng nararapat na kaloriya at
tamang nutrisyon ang isang bata. Ang bayad sa pananghalian ay nasa 4,000yen kada
buwan. Ang mga bata ay kukunin ang pagkain at ibibigay isa-isa sa klase. Ang bawat
bata ay gagawin ang tungkulin sa buong isang linggo. Ang mga
bata na nakatoka sa buong isang linggo ay magsusuot ng
kappogi, puting sombrero at mask(tingnan ang larawan). Sa
huling araw ng pagpasok, ang mga batang nakatoka ng
linggong iyon ay iuuwi ang set na kappogi at ito ay lalabhan at
plantsahin bago ibalik sa susunod na Lunes na pagpasok.
Baon na Pananghalian
Ang baon na pananghalian ay dinadala lang kung may class trip ang isang klase at
tuwing Araw ng Palakasan(Sports Day). Dahil ito ay ginagawa at inihahanda sa umaga
at kakainin sa tanghali, makakabuti na iwasan ang may sabaw o sarsa na ulam. Kung
maaari ito ay dapat gawa sa bahay pero hindi kailangan na maging espesyal ito at
walang problema kung gagamit ng sangkap na nakafreezer. Maaaring ilagay ang kanin
at ibang pagkain sa isang lalagyan or lunch box na gusto ng inyong anak.

(Huwag isasama ang miryendang pagkain,
matamis at cakes, cereals at iba pa.)
（ ←←Ang malaking baon ay para sa
pagsasalo ng pamilya tuwing Araw ng
Palakasan.）

Karamdaman at Sakuna
Napakahalaga na makipag-ugnayan sa paaralan. Kung ang inyong anak ay mukhang may dinaramdam
pagdating sa paaralan sa umaga, ang paaralan ay tatawagan kayo kaya kung maaari ay sagutin ang
telepono. Mayroon lugar para sa may karamdaman na bata sa paaralan at kung ang ang anak ninyo ay
nasugatan, ang nars ng paaralan ay magsasagawa ng pang- unang lunas(first aid). Kung may
karamdaman ang isang bata, maaari siyang magpahinga sa kuwarto na may kama. Ngunit, hindi
maaaring dalhin ng kawani ng paaralan ang bata sa ospital, ang tagapangalaga ang gagawa
noon. Kung kinakailangan, ang paaralan ay tatawag sa inyo. Kinakailangan mayroon numero ng
telepono sa paaralan para kayo ay matawagan.

Nakakahawang Sakit
Influenza(trangkaso), Tigdas, German Measles, Mahalak na Ubo,
Bulutong, Adenovirus, Nakakahawang Beke
Kung ang inyong anak ay mayroon sa nakasulat sa itaas hindi sila maaaring pumasok
ng paaralan. Ang kanilang attendance ay isususpinde, kaya ito ay di bilang ng pagliban. Kung
magaling na ang inyong anak at handa na siyang pumasok kailangan niyang kumuha sa doktor ng
sulat na "permiso para pumasok"(toukoukyokashomeisho). Ito ay makukuha sa klinika at
nagkakahalaga ng 500yen ang isa.

Ano ang Sistemang Benepisyo sa Sakuna “Saigai kyōsai kyūfu seido”?
Ito ay isang espesyal na klase na seguridad medikal.

Sa normal sa situwasyon

kailangang lahat ng estudyante ay lumahok sa sistemang ito. Babayaran ang mga gastos
pangmedikal ng bata kung siya nadisgrasya sa paaralan. Ngunit, ang aksidenteng trapiko
na nangyari sa labas ng ruta ng paaralan ay hindi sakop. Ang Lungsod ng Kawasaki ay babayaran
ang isang bahagi, ang tagapangalaga ay magbabayad ng kontribusyon na 460 yen kada taon. Kung
ang pamilya ay tumatanggap ng tulong o suporta sa edukasyon, ang kontribusyon ng tagapangalaga
ay 0 yen.

Gastusin sa Elementarya
Sa Publikong Elementarya, walang babayaran na matrikulasyon at ang mga aklat
ay libre. Ang tagapangalaga ay dapat bayaran ang pananghalian ng inyong anak(nasa
\4,000kada buwan), materyales na ginamit sa pag-aaral(nasa \1,500kada buwan), PTA
membership(nasa \350kada buwan) at espesyal na bayad para sa aktibidades sa labas ng
paaralan, katulad ng class trips at school trips. Ito ay babayaran sa pamamagitan ng
pagkuha sa bank account ninyo(direct debit). Kinakailangan na mag-bukas kayo ng
account sa banko na sinabi ng paaralan dahil doon nila kukunin ang mga bayarin.

Paano Mag-Bukas ng Account sa Banko at ng Direct Debit
Dalhin ang hanko o inkan, proof of identity at sapat na pera para sa deposito sa banko at
sabihin na nais ninyong mag-bukas ng bank account. Ang paaralan ay magbibigay ng
form para sulatan ito at para maisagawa ang paglipat ng pera. Kung nahihirapan kang
sulatan ang form pumunta sa Kawasaki International Center consultation window para
matulungan ka sa pagsulat.
Tulong Pinansiyal para sa Edukasyon (Shūgakuenjoseido)
Mayroong sistema para matulungan ang pamilya na nahihirapang bayaran ang gastusin
ng bata sa elementarya katulad ng pananghaliang pagkain, gamit sa eskuwela, school
trips at iba pa. Kailangan mag-apply sa Komite ng Siyudad ng Edukasyon para
makatanggap ng tulong. Kung nais ninyong mag-apply tanungin ang paaralan para sa
mas detalyadong impormasyon o sa mga sumusunod na opisina.
1. Kawasaki International Center 044-435-7000
2. Kawasaki General Education Center Curriculum Center 044-844-3733 (Salitang
Hapon Lamang)
3. General Education Activities Support Center NPO 044-877-0553 (Salitang
Hapon Lamang)

Mga Dapat Gawin Bago Magsimula ang Eskuwela
Pangkalahatan
1. Pagpunta ng bata sa palikuran ng sarili niya. May ibang paaralan na ang istilo ng
palikuran ay istilong Hapon.
2. Pagpalit ng damit ng sarili niya.
3. Pagpunta sa paaralan ng sarili niya. Mas makakabuti kung magsanay sa rutang
papunta sa paaralan bago magsimula ang eskuwela.

Lingguwaheng Hapon (Japanese Language)
Ang mga batang pinalaki sa kapaligiran na ang salita ay Hapon ay inaasahan na may
abilidad sa mga sumusunod sa baba pag sila ay pumasok na sa paaralan. Kung kayo ay
nababahala sa antas ng abilidad ng anak ninyo sa wikang Hapon, maaari kayong
kumunsulta sa paaralan. May ekstrang suporta kung kailangan at ang mga batang
nakakatanggap ng ganitong suporta kung sila ay nasa unang baitang ay hindi
masyadong nagkakaroon ng problema sa edukasyon ng Hapon. Ang suporta ay bukas sa
lahat ng edad na bata, bagamat mas epektibo ito kung sa mas nakababatang edad
sisimulan kung kaya huwag ninyong patagalin ang pagdala ng bata sa paaralan dahil
lang sa pag-aalala ninyo sa kanyang pagsasalita ng wikang Hapon.
1.
2.
3.
4.

Nasasabi nya ang kanyang pangalan at nababasa nya
ang pangalan nya sa Hiragana.
Nasasabi niya ng malinaw ang karaniwang pagbati.
Naiintindihan at malinaw na sinasagot ang mga
tanong.
Nasasabi ng malinaw kung ano yun iniisip niya.

さくせい

こうざい

かわさきしこくさいこうりゅうきょうかい

作 成 ： （公 財 ）川崎市 国 際 交 流 協 会
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かわさきし なかはらく き づき ぎ お ん ちょう

川崎市中原区木 月 祗園 町 ２－２

TEL：044-435-7000
URL

FAX：044-435-7010

http://www.kian.or.jp/

e-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

なまえを

かいて

みましょう。

