Tugon para sa mga nais magpursige・・・
Isinasaalang-alang sa Prepektura ng Shiga ang mga pagkakataong
matuto ng sa gayun maitaguyod ang sariling kakayahang matuto sa
pamamagitan ng mga matutunan mula sa mga nilalaman ng mga aralin
at gamitin ang mga impormasyon at teknolohiyang komunikasyon (ICT)
□ Sa mga hindi natapos ang sapilitang- edukasyon dahil sa mga iba’t
ibang kadahilanan
□ Sa mga madalas lumiban sa klase sa mga dahilan tulad ng ayaw
pumasok sa paaralan
□ Sa mga taong may lahing dayuhan na hindi nakapagtapos ng
Sapilitang-edukasyon sa kanilang bansa

Mag-eksperensiya! Mag aral sa online na klase
Maaring e-click ang QR Code sa may kanang bahagi、dito makikita
ang ginawang 10 minutos na bedyo tungkol sa klase ng Lupon ng
Edukasyon sa Lalawigan ng Shiga

Maglibot！Pang-gabing Klase ng JHS (yakan chuugaku)
Maaaring makita sa bedyo ang klase mayron ang pang-gabing
klase sa JHS sa pamamagitan ng pag klik sa QR Code sa kanang bahagi

Puntahan ang QR Code!
Maari ninyong isulat sa anket/talatanungan
Ang mga aralin na naisninyong pag aralan

Makipag-ugnayan sa
＜Lupon ng Edukasyon sa Lalawigan ng Shiga, kawani
ng edukasyon sa kinder,Elementarya at JHS＞
TELL：０７７－５２８－４６６５／FAX：０７７－５２８－４９５３／E-mail: ma10@pref.shiga.lg.jp

FAX: 077-528-4953
（Ipadala sa Lupon ng Edukasyon sa Lalawigan ng Shiga, kawani ng edukasyon sa kindern,Elem at JHS

【Palatanungan sa pang-gabing klase ng JHS at sa iba’t ibang mga aralin】
～ Mangyaring ipaalam kung bakit nais mag aral ～
※Sagutan at bilugan ○ ang numero

Petsa

／ （ ）

Tanong1 Bilugan ○ ang numero ayon sa inyong rason kung bakit nais mag aral.
１．Dahil hindi ako nakapagtapos ng JHS
２．Dahil nais kong mag aral muli kahit na nakapagtapos na ako ng JHS
３．Dahil nais kong pag aralan ang mga asignaturang Kokugo at Agham sa JHS
４．Dahil nais kong makapagbasa at makasulat ng Nihongo
５．Dahil nais kong pumasok sa Senior High School(SHS)
６．Dahil Kailangan ko ito para makakuha ng lisensiya sa trabaho
７．At iba pa（

）

Tanong 2 Anong paraan ng pag aaral ang nais mong pag aralan.
１． Nais kong mag aral na madali ang daloy ng sakayan tulad ng
malapit sa may estasyon ng tren
２． Nais kong mag aral na maari kong mapuntahan gamit ang sasakyan
３． Nais kong mag aral alin sa Pampublikong Paaralan ng Elementarya,JHS at SHS
４． Nais kong mag aral sa bahay sa pamamagitan ng online na klase

Tanong 3 Anong uri ng suporta ang kinakailangan para makapag aaral ka
１． Suporta na maaring mapaalagaan ang anak(mga anak)
２． Suporta na maaring makapag aral sa online tulad ng nasa bahay
３．At iba pa（

）

Tanong 4 Maari bang malaman ang detalye tungkol sa inyo（※Opsyunal ang pagbigay ng
kontak na impormasyon）
◎ Edad １. 10 taon

２．20 taon

◎Lugar ng tirahan（

３．30 taon ４．40 taon

）Lungsod／bayan ◎Lugar ng trabaho（

◎ Salitang ginagamit（Kung dayuhan） （
◎Telepono（Pangalan：

５．50 taon

６．Mahigit 60 taon

Lungsod・Bayan

）wika

／Telepono o e-mail add：

）

