
Nakano City Board of Education



2

Talaan ng mga nilalaman

n Sistema ng paaralan sa Japan, mga pamamaraan at iba pa
(1) Paaralang papasukan
(2) Pamamaraan sa pagpasok sa paaralan
(3) Suporta sa panahon ng pagpasok at pagkatapos pumasok sa paaralan

n Sa lahat ng mga magulang ng bagong mag-aaral sa unang baitang ng
elementary school

(1) Mga pamamaraan sa pagpasok sa paaralan at iba pa, pagsusuri sa
kalusugan bago pumasok at konsultasyon ukol sa pagpasok sa paaralan

(2) Paghahanda para sa pamumuhay sa paaralan

n Mga katanungan at kasagutan (Q & A) ukol sa mga problemang maaaring
harapin sa panahon ng pagpasok / paglipat sa paaralan

(1) Bago pumasok sa paaralan
(2) Pamumuhay sa paaralan
(3) School lunch
(4) Gastos para sa mga gamit sa pag-aaral, school lunch
(5) Kaligtasan at pag-commute sa paaralan
(6) Klase, pag-aaral sa paaralan, academic evaluation
(7) Konsultasyon kaugnay sa mga problema at pag-aalala

n Pook para sa konsultasyon kaugnay sa mga pag-aalala sa kabataan

n Listahan ng elementary school, junior high school sa loob ng Nakano Ward

n Dokumento, halimbawa ng salitang ginagamit sa paaralan (wikang Hapon)



3

Sistema ng paaralan sa Japan, mga pamamaraan at iba pa

〇 Tungkol sa sistema ng paaralan sa Japan

Ipinapatupad ang 9 taong compulsory education sa Japan, mula sa 6 taon
para sa elementary school at 3 taon para sa junior high school.

Bagama’t hindi obligadong pumasok sa elementary at junior high school ng
distrito ang mga dayuhang nasa bansa, maaaring gawin ito kung nais pumasok
at pumapailalim sa edad para sa compulsory education ng Japan (6 hanggang
15 taong-gulang).

(1) Paaralang papasukan
Itinakda ng Nakano City Board of Education ang school districts para
sa bawat elementary at junior high school. Sang-ayon dito ay
nakatakda ang paaralang maaaring pasukan sa loob ng ward o distrito
depende sa pook na tinitirahan.

◇ Maaring baguhin ang paaralang itinakda kapag napagpasiyahang
kinakailangang bigyan ng espesyal na konsiderasyon ang pamumuhay ng
bata sa paaralan, tulad ng lagay ng kalusugan, sitwasyon sa pamilya,
pagpasok sa paaralan, at iba pa.

(2) Pamamaraang dapat gawin kung nais pumasok sa elementary at junior
high school sa loob ng Nakano Ward

“Kahilingan para sa pagpasok ng dayuhan sa paaralan”
Siguruhing dalhin ang pasaporte at Residence Card ng bata at kumunsulta

sa School Affairs Desk ng Nakano City Board of Education (Nakano Ward
Office, 5th Floor, Counter 12) upang umpisahan ang mga pamamaraan sa
pagpasok sa paaralan. Kukumpirmahin kung gaano nakakaintindi ng wikang
Hapon ang bata, at kung may mga kahilingan ang mga magulang at iba pa.

Pagkatapos nito, pagpapasiyahan ang paaralang papasukan pagkatapos
gawin ang interview sa paaralang nirekomenda ng School Affairs Desk.
Bagama’t karaniwan ay dapat ipasok ang bata sa baitang o gradong katumbas
ng edad nito, depende sa taglay na language skills at iba pa ay maaari din na
ibaba sa mas mababang baitang upang ibagay ang pag-aaral sa antas ng bata,
kung napagpasiyahang kinakailangan at pagkatapos ikunsulta sa punong-guro.
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□ Tungkol sa suporta para sa mga batang dayuhan / mag-aaral (Chart)

u Suporta sa oras ng paggawa ng pamamaraan sa pagpasok sa paaralan

◆ Suporta hanggang sa pagpasok sa paaralan

Suporta pagkatapos pumasok sa paaralan

1 Japanese Instructor Dispatch Program (hanggang 80 oras) <Pagtuturo sa
wikang Hapon>
Pagpapadala ng tagapagturo ng wikang Hapon sa paaralan, at pagtuturo ng
wikang Hapon sa hiwalay na silid

2 Gabay sa pag-aaral para sa mga batang dayuhan / mag-aaral at iba pa sa
Education Support Room (1 hanggang 2 araw sa isang linggo)
Karagdagang pag-aaral at konsultasyon kaugnay sa pagpapatuloy sa mas
mataas na pag-aaral / kurso (tuwing Martes at Huwebes para sa mga mag-
aaral ng junior high school at tuwing Miyerkules sa hapon para sa mga mag-
aaral ng elementary school)

3 Support Staff Dispatch Program para sa mga batang dayuhan / mag-aaral at
iba pa (mga 24 beses sa loob ng isang taon)
Pagpapadala ng mga dayuhang mag-aaral mula sa unibersidad sa loob ng
Nakano Ward upang makipag-usap sa mga batang dayuhan / mag-aaral sa
oras ng pahinga sa tanghali o school lunch (1 hanggang 2 beses sa isang
linggo, 1 hanggang 2 oras bawat beses sa paaralan)

Pagkatapos gawin ang pamamaraan sa paglipat (moving in) sa Family /
Resident Registration Section (1-F, Ward Office), pumunta sa School
Education Section (5-F, Ward Office) at gawin ang pamamaraan sa pagpasok
sa paaralan, kasabay ng pagsulat sa “Kahilingan para sa pagpasok ng
dayuhan sa paaralan” at iba pa.

*Kung kinakailangan, makikipanayam sa punong-guro ng itinakdang
paaralan ukol sa antas ng pag-intindi at pag-aaral ng bata sa wikang Hapon.
Pagkatapos ng interview ay itatakda ang araw ng paglipat sa paaralan.

〇 Maaaring tumanggap ng suporta sa Education Support Room kung nais

humingi ng suporta sa pagpasok sa paaralan.

Paliwanag ukol sa pagpasok sa paaralan at iba pa

Koordinasyon sa paaralan ukol sa pag-ayos sa schedule, pagsama sa
panahon ng pagpasok sa paaralan
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○Sa kaso ng batang papasok bilang mag-aaral sa unang baitang sa susunod
na taon

Sa bandang Oktubre ay magpapadala ng abiso ang Board of Education sa
mga sa magulang ng batang dayuhan na papasok bilang mag-aaral sa
unang baitang ng elementary school sa susunod na taon, na magsisilbing
gabay ukol sa mga pamamaraan na kailangang gawin sa pagpasok sa
paaralan. Pagkatapos gawin ang enrollment procedures para sa dayuhan,
magpapadala ang Board of Education ng “School Enrollment
Notification” (abiso na nagpapaalam sa paaralan na itinakda para
pasukan) sa bandang Disyembre.

○ Kung nais pumasok sa junior high school ng Nakano Ward

Upang makapasok sa junior high school sa loob ng distrito,
kailangang makatapos muna ng elementary school course ang batang
dayuhan na nakatira sa loob ng bansa.

Dahil hindi kinikilala ang pagtatapos sa elementary school course sa
kaso ng mga pumapasok sa iba’t-ibang paaralan tulad ng international
schools, ethnic schools at iba pa, kahit makatapos ng pag-aaral sa
nabanggit na mga paaralan ay hindi maaaring pumasok sa junior high
school sa loob ng distrito.

◇ Kahit pumapasok na sa isang elementary school sa loob ng distrito,
kailangang isumite uli ang “Kahilingan para sa pagpasok ng dayuhan sa
paaralan” kung binabalak pumasok sa junior high school sa loob ng
distrito.

(3) Suporta sa panahon ng pagpasok at pagkatapos pumasok sa paaralan -
Suporta sa Japanese-language acquisition, suporta sa pag-aaral, at iba pa

◇ Education Support Room
Kung hihilingin, maaaring ipagkaloob ang suporta para sa matiwasay na

paglipat sa paaralan, tulad ng pagtulong sa pagpapaliwanag sa nilalaman ng
“Gabay sa pagpasok sa paaralan”, pakikipagpulong sa paaralan nang
antimano, pagsama sa bata / mag-aaral (magulang) sa unang araw ng
pagpasok sa paaralang lilipatan (school admission escort) at iba pa.

Bukod pa rito, ipinagkakaloob ang supplementary learning, course
consultation at iba pa, tulad ng learning instruction para sa batang dayuhan /
mag-aaral (1-2 araw sa isang linggo), mag-aaral sa junior high school tuwing
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Martes / Huwebes bawat linggo, at mag-aaral sa elementary school tuwing
hapon ng Miyerkules bawat linggo (15:00 – 17:00).

◇ Pagpapadala ng tagapagturo ng wikang Hapon

Upang mapabuti o maging mas madali ang pamumuhay ng bata sa loob ng
paaralan, ipinapadala ang isang tagapagturo ng wikang Hapon sa paaralan
upang tulungan ang mga kabataang nangangailangan ng suporta sa pag-
aaral ng wikang Hapon. Layunin nito ang makatulong sa komunikasyon sa
pagitan ng paaralan at tahanan, bukod sa pagtuturo ng wikang Hapon,
paggawa ng mga teaching materials sa wikang Hapon at iba pa. (Bilang ng
oras ng paggamit: hanggang 80 oras.)

◇ Klase sa wikang Hapon para sa kabataan (mag-aaral ng elementary
school) / intensive Japanese-language class (mag-aaral ng junior high
school)

Pook: Nakano Zero West Annex
Araw at oras:
16:15 – 17:50 tuwing Martes, Huwebes bawat linggo, para sa mag-aaral
ng elementary school
9:00 – 11:50 tuwing Miyerkules, Biyernes bawat linggo, para sa mag-aaral
ng junior high school
Sponsor: The Association for Nakano International Communications
(ANIC) Tel: 03-5342-9169

◇ Panggabing klase sa junior high school (may klase sa wikang Hapon)
(Dahil walang panggabing klase para sa junior high school sa loob ng

Nakano Ward, kailangang sumangguni sa bawat paaralan para sa
karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng listahan sa ibaba)

May mga klase sa gabi para sa mag-aaral ng junior high school na
lumampas na sa itinakdang edad para sa compulsory education sa Japan
pero hindi pa nakapagtapos sa compulsory education. Sa nabanggit na
panggabing klase, may klase sa wikang Hapon para sa mga mag-aaral na
kulang sa Japanese language proficiency, kung saan ipinagkakaloob ang
mga klase upang makamit ang kakayahan sa wikang Hapon at maintindihan
nang husto ang mga aralin, at sa gayon ay maiwasan ang anumang hadlang
sa araw-araw na pamumuhay.
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■ Listahan ng panggabing Junior High School

■ Sa lahat ng magulang ng bagong mag-aaral sa unang baitang ng

elementary school

(1) Mga pamamaraan sa pagpasok sa paaralan at iba pa

◇ Pagsusuri sa kalusugan sa pagpasok sa paaralan

Isinasagawa ang pagsusuri sa kalusugan sa Oktubre at Nobiyembre para sa
mga kabataang papasok sa elementary school sa loob ng distrito. Ang
pagsusuring nabanggit ay gagawin sa itinakdang paraalan sa pook na
kasalukuyang tinitirahan.

Ipamamahagi ang abiso sa mga magulang na nasasakop pagkatapos gawin
ang enrollment procedures para sa mga dayuhan. Isasagawa ang
pagkumpirma sa pisikal at mental na kalagayan ng batang papasok sa paaralan
upang siguruhin ang matiwasay na pamumuhay ng mag-aaral sa elementary
school. Nirerekomenda din ang pagpapagamot kung kinakailangan.

Pangalan ng paaralan Lokasyon Telepono Klase sa
wikang
Hapon

Adachi Dai-yon Junior
High School

1-2-33 Umejima,
Adachi-ku

03-3887-1466
〇

Hachioji City Dai-go
Junior High School

4-19-1 Myojincho,
Hachioji-shi

0426-42-1635

Katsushika Futaba Junior
High School

1-10-1 Ohanajaya,
Katsushika-ku

03-3602-7979
〇

Sumida Bunka Junior
High School

1-22-7 Bunka, Sumida-ku 03-3617-1562
〇

Ota Kojiya Junior High
School

3-6-23 Nishi-kojiya,
Ota-ku

03-3741-4340

Setagaya Mishuku Junior
High School

1-3-43 Taishido,
Setagaya-ku

03-3424-5255
〇

Arakawa Dai-kyu Junior
High School

2-23-5 Higashi-Ogu,
Arakawa-ku

03-3892-4177

Edogawa Komatsugawa
Dai-ni Junior High School

3-20-1 Hirai, Edogawa-ku 03-3684-0745
〇
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◇Konsultasyon sa pagpasok sa paaralan (tungkol sa papasukang
paaralan)

Sa paggawa ng konsultasyon sa pagpasok sa paaralan, may school
counseling specialists na nakikipagtulungan sa magulang ng bata upang pag-
usapan ang nararapat na suporta para sa pamumuhay ng bata sa paaralan pati
ang nababagay na paaralang papasukan, sang-ayon sa mga katangian at
kondisyon ng bata. Siguruhing kumunsulta kung nais pumasok sa special
support classes ng Tokyo Metropolitan Special Needs School o sa special
education classes sa distrito ng Nakano.

Tagapangasiwa: Children’s Special Support Division, Nakano City Board of
Education

◇Pamamaraan sa pagpasok sa paaralan

Mga pamamaraan sa pagpasok ng mga dayuhan sa paaralan
Magpapadala ang Board of Education ng abiso ukol sa pamamaraan ng

pagpasok sa paaralan sa bandang Oktubre. Pakisundin ang mga pamamaraan
sa counter ng Academic Affairs Desk ng Board of Education.

“School Enrollment Notification Form”
Para sa mga nagsagawa ng enrollment procedures para sa dayuhan,

magpapadala ang Board of Education ng “School Enrollment Notification Form”
(abiso na nagpapaalam sa paaralan na itinakdang papasukan) sa bandang
Disyembre. Nakasulat sa loob nito ang pangalan ng paaralan na papasukan,
pati araw at oras ng school entrance ceremony. Pakikumpirma din ang
nakapaloob na impormasyon ukol sa orientation o pagpapaliwanag na gagawin
kaugnay sa pagpasok sa paaralan.

◇ Pook para sa after-school

May mga pook na itinatag sa distrito ng Nakano kung saan maaaring lumagi
ang mga mag-aaral ng elementary school pagkatapos ng klase sa paaralan
tulad ng children’s center, kids’ plaza at school clubs. Pakikumpirma sa bawat
pasilidad para sa karagdagang impormasyon ukol sa lokasyon, mga
nasasakop sa paggamit at pamamaraan sa paggamit.
Tagapangasiwa: Childrearing Activity Promotion Division, Nakano Ward

Children’s Education Department.
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(2) Paghahanda para sa pamumuhay sa paaralan – Sa lahat ng mga magulang
ng bagong mag-aaral sa unang baitang ng elementary school

Pakisiguro na nagagawa ng bata ang sumusunod na mga bagay, bilang
paghahanda sa pagpasok sa paaralan.

◎ Tungkol sa pamumuhay

○ Nagagawang maghanda sa sarili para sa pagpasok sa paaralan

○ Nagagawang ipasok at ilabas sa sarili ang mga gamit sa pag-aaral.

○ Nagagawang magpalit ng damit sa sarili.

○ Nagagawang matulog at gumising nang maaga (hangga’t maaari ay

itakda ang araw-araw na oras sa pamumuhay o routine)

○ Nagagawang tapusin ang pagkain sa 20 minutos.

○ Nagagawang pumunta at gamitin ang kubeta sa sarili.

○ Nagagawang ayusin ang mga bagay sa sariling paligid.

◎ Tungkol sa kalusugan

○ Magpagamot bago pumasok sa paaralan, kung may sakit sa mata,

tainga, ilong, pagkabulok na ngipin at iba pa.

○ Natutulog nang sapat

○ Sinisigurong kumain ng almusal.

○ Nagagawang magsipilyo ng mga ngipin pagkatapos kumain.

◎ Tungkol sa pagbati

○ Nagagawang sumagot at bumati sa malakas na boses.

[ Halimbawa: pagsagot ng opo (hai), pagbati ng magandang umaga
(ohayou), magandang gabi (oyasuminasai), salamat (arigato), paalam
(sayonara), paumanhin (gomen’nasai), at iba pa ]

○ Nagagawang makinig sa sinasabi ng iba.

○ Nagagawang sabihin kung ano ang kailangan.
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◎ Tungkol sa pag-aaral

○ Nagagawang basahin ang sariling pangalan.

○ Nagagawang isulat ang sariling pangalan.

◎ Tungkol sa transportasyon

○ Nagagawang kumilos sang-ayon sa mga patakaran ng trapiko.

n Mga katanungan at kasagutan (Q & A) ukol sa mga problemang maaaring
harapin sa panahon ng pagpasok / paglipat sa paaralan

(1) Impormasyon ukol sa paaralan, consultation counters, mga pamamaraan,
at mga bagay na dapat ihanda bago pumasok sa paaralan

Q1: Saan ba maaaring tumanggap ng impormasyon tungkol sa paaralan kung
nais ipasok ang sariling anak sa paaralan?

A: Pakitingnan ang website ng Nakano City Board of Education o website ng
bawat paaralan.

Q2: Saan maaaring kumunsulta kung nais ipasok ang sariling anak sa
paaralan?

A: Tinatanggap ang konsultasyon ukol sa pagpasok sa paaralan at mga
pamamaraan sa 5th floor, counter 12 ng Nakano Ward Office (School
Affairs Desk, School Education Section, Board of Education Secretariat)
mula 8:30 hanggang 17:00 (Lunes hanggang Biyernes).

Q3: Ano ang kailangan sa paggawa ng pamamaraan sa pagpasok sa paaralan?

A: Una sa lahat, kung nais pumasok sa elementary school o junior high school
sa loob ng distrito, kailangang dalhin ang pasaporte ng bata, Residence
Card at kumunsulta sa School Affairs Desk ng Board of Education
(kukumpirmahin ang language proficiency ng bata, at kung may mga
kahilingan ang magulang at iba pa).
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Q4: Ano ang dapat gawin sa oras na kailangan ang isang interpreter sa
pakikipag-usap sa kawani ng Board of Education sa paggawa ng iba’t-
ibang mga pamamaraan?

A: May nakahandang translation device sa tangapan ng Ward Office sa 5th

floor at sa bawat paaralan. Limitado lamang ang wikang ipinagkakaloob at
may mga wikang hindi suportado. Sa kasong ito, hinihikayat ang bawat isa
na magsama ng kaibigan at iba pa, na nakakapagsalita ng wikang Hapon

Q5: Magkano ang perang kailangan para sa mga bagay na kailangang ihanda
sa oras ng pagpasok sa isang paaralan sa loob ng Nakano Ward?

A: Depende sa paaralan ay magkaiba ang halaga, kaya kailangang
sumangguni nang direkta sa paaralan.

Q6: Saan maaaring kunin ang mga bagay na kailangan?

A: Ang mga textbooks ay ipamamahagi sa paaralan. Bukod dito ay
responsibilidad na ng mga magulang. Para sa karagdagang impormasyon,
sumangguni nang direkta sa paaralan.

Q7: May school uniforms ba ang mga paaralan sa distrito?

A: Walang itinakdang uniporme sa mga paaralan sa Nakano Ward. Subalit,
may itinakdang uniporme para sa junior high school.

Q8: Maaari bang piliin ang paaralang gustong pasukan?

A: Bagama’t itinatakda ang paaralang papasukan sang-ayon sa pook na
tinitirahan ng bata / mag-aaral, posibleng baguhin ang paaralang
papasukan kapag napagpasiyahang kinakailangang bigyan ng espesyal na
konsiderasyon ang pamumuhay ng bata sa paaralan, tulad ng lagay ng
kalusugan, sitwasyon sa pamilya, pagpasok sa paaralan at iba pa
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(2) Pamumuhay sa paaralan: Pagsasalin ng wika, klase sa wikang Hapon at
mga pagdiriwang sa paaralan

Q9: Dahil hindi kami gaanong nakakaintindi ng wikang Hapon, mahihirapan ang
bata sa oras ng klase at iba pa dahil hindi ito maintindihan. Bukod pa rito,
mahihirapan din kaming mga magulang sa pag-intindi sa mga bagay na
nais iparating ng paaralan. Sa kasong ito, maaari bang magkaroon ng isang
interpreter? May pook ba na nagtuturo ng wikang Hapon?

A1: Tungkol sa pagsasalin ng wika
May “Japanese Instructor Dispatch System” para sa mga kabataan at
mag-aaral na papasok sa elementary school at junior high school sa
distrito. Ipinagkakaloob ang suporta sa pag-aaral at tinutulungan ang bata /
mag-aaral pati mga magulang sa pagsasalin o translations ng
impormasyong ipinapadala mula sa paaralan. Isasagawa ng Board of
Education ang pagpapadala ng dispatch sang-ayon sa aplikasyon mula sa
punong-guro. May limitasyon sa bilang ng oras o dalas ng paggamit sa
dispatch service.

A2: Tungkol sa klase para sa wikang Hapon
Isinasagawa ng Association for Nakano International Communications

(ANIC) ang pagbukas ng mga klaseng nakatuon sa pagtuturo ng wikang Hapon
para sa mga kabataan / mag-aaral na pumapasok sa elementary at junior high
school sa distrito nang dalawang beses sa loob ng isang linggo.

Q10: Nais kong makita ang schedule ng mga pagdiriwang o events para sa
isang taon.

A: Ang sumusunod ay ang daloy ng mga gawain para sa isang taon.
Pakikuha ang detalyadong schedule mula sa paaralan. Kung hindi
nakakabasa ng wikang Hapon, maaaring gamitin ang interpretation service
na nabanggit sa itaas sa pagsasalin ng wika para sa importanteng
pagdiriwang at iba pa.
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Q11: May pagkakataon bang malaman ng magulang ang mga bagay tungkol sa
paaralan pagkatapos makapasok sa paaralan?

A: May mga pagkakataon, tulad ng sumusunod.
①Parent-Teacher Conference:

Nagtitipon ang mga magulang ayon sa baitang at klase upang makipag-
usap sa guro ng sariling anak tungkol sa pag-aaral ng bata, pamumuhay sa
tahanan at iba pa.

②Open School / klase sa Sabado:
Maliban sa Agosto at Marso, bilang patakaran ay maaaring obserbahan ang
isinasagawang klase, oras ng pahinga at iba pa sa ikalawang Sabado ng
bawat buwan (magkaiba depende sa paaralan).

Abril hangang huling
bahagi ng Hulyo
1st Semester (1st half)

○Enrollment Ceremony ○Opening Ceremony

○Pagsukat sa katawan

Huling bahagi ng Hulyo
hanggang katapusan ng
Agosto
Summer vacation

Mga 40 araw na bakasyon. Magpapalabas ng araling-
bahay para sa summer vacation. May pagtuturo sa
paglangoy sa pool ng paaralan.

Septiyembre hanggang
kalagitnaan ng Oktubre
1st Semester (2nd half)

○Pagsagawa ng sports fest, presentasyon kaugnay sa
pag-aaral, eksibisyon

○Closing ceremony
Katapusan ng linggo sa
ikalawang linggo ng
Oktubre
Autumn vacation

2 hanggang 3 araw na bakasyon sa pagitan ng 1st at
2nd semester.

Kalagitnaan ng Oktubre
hanggang huling bahagi ng
Disyembre
2nd Semester (1st half)

○Opening Ceremony

Katapusan ng taon, at
umpisa ng bagong taon
Winter vacation

Mga 10 araw na bakasyon sa katapusan ng taon at
umpisa ng bagong taon. Magpapalabas ng araling-
bahay para sa winter vacation.

Unang bahagi ng Enero
hanggang huling bahagi ng
Marso
2nd Semester (2nd half)

○ Completion Ceremony
○ Graduation Ceremony

Huling bahagi ng Marso
hanggang unang bahagi ng
Abril
Spring vacation

Pagkatapos ng bakasyong ito, aangat ng isang baitang
o grado ang mga mag-aaral mula sa Abril.
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③Personal na konsultasyon
Isinasagawa ang diskusyon o pag-uusap sa pagitan ng magulang at guro
ng bata. Depende sa baitang, maaaring sumali ang bata sa pag-uusap ng
magulang at guro.

(3) School lunch

Q12: May mga pagkain sa school lunch na hindi maaaring kainin ng bata dahil
sa relihiyon. Ano ang nararapat na gawin?

A: Kung may mga pagkaing hindi maaaring ipakain sa bata dahil sa relihiyon,
kailangang ipaalam ito bago pumasok ang bata sa paaralan sa
pamamagitan ng parent-teacher meeting para sa bagong mag-aaral sa
unang baitang. Ang mga pagkaing hindi maaaring kainin ay tatanggalin at
ibibigay lamang ang pagkaing maaaring kainin ng bata.

Q13: Hindi maaaring kumain ng school lunch ang bata dahil sa allergy. Ano ang
nararapat gawin?

A: Kailangang ipaalam ito bago pumasok ang bata sa paaralan sa
pamamagitan ng parent-teacher meeting para sa bagong mag-aaral sa
unang baitang (kailangan ang medical certificate mula sa sariling doktor,
kung may food allergy). Sa kasong ito, pakibigay ang impormasyon ukol
sa mga pagkaing hindi maaaring kainin, lagay ng pagpapainit, dami, at
dalas ng pagpapakain.

Q14: Karaniwan ay hindi naman staple food sa bahay ang kanin. Ano kaya ang
ibinibigay sa school lunch?

A: Ang pangunahing pagkain sa school lunch sa kasalukuyan para sa
elementary school at junior high school sa distrito para sa isang buwan ay
binubuo ng kanin (rice) na ibinibigay nang 14 beses, 3 beses para sa
tinapay, at 3 beses para sa noodles (udon, chinese noodles, spaghetti).
Hindi maaaring ibigay ang tinapay sa araw ng pagbigay ng kanin.
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(4) Gastos para sa mga gamit sa pag-aaral at school lunch

Q15: Nahihirapan kami sa pamumuhay. May suporta bang ipinagkakaloob para
makatulong sa gastos sa school lunch, mga gamit sa pag-aaral at iba pa?

A: May sistema ng “suporta para sa pagpasok sa paaralan” na
tumutulong sa mga gastos sa paaralan tulad ng mga gamit sa pag-aaral,
school lunch, school events at iba pa. Nasasakop nito ang mga tahanan
na kung saan ang kabuuang kita ng lahat ng miyembro ng sambahayan
ay nasa loob ng itinakdang standard amount. Pakisumite ang application
form sa paaralan kung nais tanggapin ang suportang ito.

(5) Kaligtasan at pag-commute sa paaralan / pagkapinsala sa paaralan o sa
oras ng pagpasok

Q16: Ligtas ba ang pagpunta at pag-uwi sa paaralan?

A: May kanya-kanyang school routes na ginagamit ang bawat elementary
school na itinakda upang bigyang konsiderasyon ang kaligtasan ng mga
mag-aaral tuwing pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan.

Q17: Malayo ang bahay namin sa paaralan. Maaari bang gumamit ng bisikleta
sa pagpasok?

A: Para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, ipinagbabawal ang paggamit ng
bisikleta sa pagpasok sa paaralan.

Q18: Ano ang dapat gawin kapag sumama ang pakiramdam ng bata habang
nasa paaralan? Maaari bang tumanggap ng first aid treatment kung
sakaling mapinsala sa paaralan?

A: Kailangang ipaalam ito sa guro. Maaaring magpahinga at tumanggap ng
first aid treatment sa school infirmary. Depende sa kondisyon ng bata,
maaaring tawagan ang mga magulang o di kaya’y ipakunsulta sa isang
pagamutan. Kailangang ipaalam sa paaralan kapag nagpagamot ang bata
sa isang doktor pagkatapos umuwi sa bahay.
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Q19: Sino ang magbabayad sa gastos kapag napinsala ang bata sa loob ng
paaralan?

A: Kapag nasugatan sa paaralan, kailangang bayaran muna ang copayment
amount o halagang dapat bayaran mismo para sa gastos sa
pagpapagamot sa pagamutan, at pagkatapos bayaran at gawan ng
aplikasyon para sa Mutual Aid Accident/Disaster Benefit, isasauli ng
Sports Promotion Center ang halagang ginastos sa pamamagitan ng
paaralan. Sumangguni sa school nursing teacher para sa karagdagang
detalye.

(6) Klase, pag-aaral sa paaralan, academic evaluation

Q20: Ano ang dapat gawin kung hindi magawang lumangoy, tumugtog ng
musika at iba pa sa loob ng pag-aaral sa paaralan? Bukod pa rito,
magbibigay ba ng espesyal na pagtuturo kapag nahuhuli sa pag-aaral?
May pag-aalala na baka hindi makahabol sa klase ang bata. Magiging
problema kaya ito?

A: Natural lamang na magkaroon ng pag-aalala o pag-aatubili sa panibagong
pag-aaral na iba sa nakasanayan. Una sa lahat, kailangang kumunsulta
sa paaralan tungkol sa mga patakaran at detalyadong pamamaraan
kaugnay sa pag-aaral. Kung may problema sa wika, maaaring magsama
ng isang taong nakakapagsalita ng wikang Hapon. Maaari din na gamitin
ang serbisyo ng ipinadalang Japanese instructor, depende sa desisyon ng
paaralan. Isa o dalawang beses bawat linggo sa loob ng Education
Support Room pagkatapos ng klase, maaaring magpatulong sa mga
bahagi ng pag-aaral o araling-bahay na hindi maintindihan. Kumunsulta sa
guro ng paaralan kung nais gamitin ang serbisyong ito.

Q21: Paano ba ginagawa ang academic evaluation, at paano sinusukat ang
antas?

A: May kanya-kanyang evaluation plan at evaluation criteria ang bawat
paaralan at isinasagawa ang pagsukat base dito.
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(7) Konsultasyon kaugnay sa mga problema at pag-aalala

Q22: Saan maaaring kumunsulta kung may problema sa pamumuhay sa
paaralan, sa klase o di kaya’y sa pakikipag-ugnayan o relasyon sa pagitan
ng kaklase at guro?

A: Kailangang kumunsulta agad sa paaralan kung ang bata ay nagkakaroon
ng problema sa pakikitungo sa iba, o di kaya’y naapektuhan ng mga salita
at kilos ng iba na labag sa karapatan nito bilang isang tao. Isasagawa ng
paaralan ang pagpupulong sa guro ng bata, school principal / assistant
principal, at iba pang mga kawani ng paaralan upang magkaroon ng
diskusyon sa bagay na ito. Ang bawat elementary school at junior high
school ay may school counselor at class mental counselor. Ang class
mental counselor at class mental counselor ay bumibisita sa paaralan
nang ilang beses sa isang linggo, kaya maaaring gawin ang konsultasyon
sa panahong ito. Bukod pa rito, maaari din na kumunsulta sa Education
Consultation Office o sa Board of Education sa siyudad ng Nakano.

n Pook para sa konsultasyon kaugnay sa mga pag-aalala sa kabataan

Kapag nagkaroon ng problema kaugnay sa personalidad ng bata, pag-
aaral sa paaralan, pisikal na paglaki at iba pa, ipaalam agad sa guro ng
paaralan habang ikinukunsulta sa institusyong dalubhasa o may espesyalidad
sa mga kasong ito.

Konsultasyon kaugnay sa edukasyon
Tinatanggap ang konsultasyon kaugnay sa mga problema sa edukasyon

dala ng personalidad o pag-uugali ng bata, pag-aaral sa paaralan, pagpili ng
kurso pagkatapos ng graduation, aptitude, pisikal na paglaki at iba pa.

Konsultasyon sa tanggapan: 03-3385-9313
Konsultasyon sa telepono: 03-3385-8001
Araw ng konsultasyon: Lunes hanggang Biyernes bawat linggo (maliban sa
piyesta opisyal)
Oras ng konsultasyon: 10:00 - 17:00
Pook: Nakano Education Center



18

Family Support Center for Children
Nagsisilbi ito bilang isang pangkalahatang tanggapan sa distrito ng Nakano

para sa kabataan at kapamilya, kung saan tinatanggap ang iba’t-ibang
konsultasyon kaugnay sa mga kabataang wala pang 18 taong-gulang pati
pamilya nito.

Telepono: 03-3228-7867
Araw ng konsultasyon: Lunes hanggang Biyernes bawat linggo (maliban sa
piyesta opisyal)
Oras ng konsultasyon: 8:30 – 17:00
Pook: 1-9-1 Arai, Nakano Ward (1st floor ng dating Chamber of Commerce
and Industries Hall)

Suginami Children’s Counseling Center
Tinatanggap ang konsultasyon kaugnay sa mga problema sa edukasyon

dala ng personalidad o pag-uugali ng bata, pag-aaral sa paaralan at iba pa,
pagpili ng kurso pagkatapos ng graduation, aptitude, pisikal na paglaki at iba
pa.

Telepono: 03-5370-6001
Araw ng aplikasyon para sa konsultasyon: Lunes hanggang Biyernes
(Magpatulong sa tagapangasiwa sa pagtakda sa araw ng konsultasyon.)
*Sa Tokyo Children’s Counseling Center (03-5937-2330) para sa kaso ng
emerhensiya tuwing Sabado, Linggo at piyesta opisyal.
Oras ng pagtanggap: 9:00 – 17:00
Pook: 4-23-6 Minami-Ogikubo, Suginami Ward
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■Listahan ng elementary school sa loob ng Nakano Ward (impormasyong

kuha sa Abril 2020)
Pangalan ng
paaralan

Lokasyon Telepono

１ Momozono Dai-ni 6-13-1 Nakano 3363-0661

２ Tonoyama 1-49-1 Chuo 3363-0461

３ Yato 1-26-1 Nakano 3361-3645

４ Nakano Hongo 4-27-3 Honcho 3381-7255

５ Egota 2-13-28 Egota 3385-0411

６ Saginomiya 3-31-4 Saginomiya 3330-7371

7 Keimei 1-18-1 Yamato-cho 3330-2325

8 Kitahara 6-30-6 Nogata 3330-2411

9 Ehara 1-39-1 Ehara-cho 3951-5880

10 Musashidai 5-1-1 Kami-Saginomiya 3999-1655

11 Nishi-Nakano 3-9-2 Shirasagi 3330-3125

12 Kami-Saginomiya 1-24-36 Kami-Saginomiya 3926-6381

13 Toka 5-43-1 Chuo 3381-7251

14 Hakuo 1-2-28 Kami-Takada 3389-0561

15 Heiwa-no-Mori 3-29-1 Arai 3389-1451

16 Midorino 1-17-1 Maruyama 3389-2351

17 Minamidai 3-44-9 Minamidai 3381-7257

18 Minamino 4-27-11 Yayoi-cho 3381-7250

19 Mihato 4-26-5 Yamato-cho 3330-1425

20 Nakano Dai-ichi 1-25-1 Yayoi-cho 3372-2326

21 Reiwa 5‐35‐3 Kami-Takada 3389-1461
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■Listahan ng junior high school sa loob ng Nakano Ward (impormasyong kuha
sa Abril 2020)

Pangalan ng
paaralan

Lokasyon Telepono

１ Dai-ni 5-25-1 Honcho 3382-7151

２ Dai-yon 1-1-18 Wakamiya 3330-5325

３ Dai-go 4-28-1 Kami-Takada 3389-2341

４ Dai-nana 2-9-11 Egota 3389-4171

５ Dai-hachi 4-7-3 Saginomiya 3330-7571

６ Kita-Nakano 5-7-1 Kami-Saginomiya 3999-3415

７ Midorino 1-1-19 Maruyama 3386-5423

８ Minami-Nakano 5-22-17 Minamidai 3381-7277

９ Nakano 4-12-3 Nakano 3389-1471

10 Nakano-Higashi 5-12-1 Higashi-Nakano 3362-5236
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■資料 学校で使う用語例（日本語）

こくご

国語
 か てい か

家庭科
しゃかい

社会
たいいく

体育
さんすう

算数
がいこくご かつどう

外国語活動
りか

理科
がいこくご

外国語
せいかつ

生活
どうとく

道徳
おんがく

音楽
そうごう てき がくしゅう じかん

総合的な学習の時間
ずが こうさく

図画工作
とくべつ かつどう

特別活動

こうちょう せんせい

校長先生
ほけん せんせい

保健の先生
ふく こうちょう せんせい

副校長先生
そうだんしつ せんせい

相談室の先生
たんにん せんせい

担任の先生
しゅじ

主事さん

こうもん せいもん

校門・正門
としょしつ

図書室
こうしゃ

校舎
きゅうしょくしつ

給食室
こうてい

校庭
ろうか

廊下
きょうしつ

教室
たいいくかん

体育館
こうちょうしつ

校長室
しょうこうぐち

昇降口
しょくいんしつ

職員室
ばこ

げた箱

べんとう

お弁当 しおり
すいとう

水筒
きが

着替え
しきもの

うわぎ

上着
おてふき・おしぼり

あまぐ

雨具
リュックサック

お

置きがさ

きょうか りょういき

■教科・領域など
にほんご、ことばなどについて、べんきょ
うします。

ぬのをぬったり、りょうりをしたりして、べ
んきょうします。

すんでいるまち、にっぽんのれきしなど
について、べんきょうします。しょうがく３
ねんせいからはじまります。

うんどう、けんこうなどについて、べん
きょうします。

かず、かたち、けいさんなどについて、べ
んきょうします。

えいごをはなしたり、きいたりして、べん
きょうします。

しぜん、どうぶつ、しょくぶつなどについ
て、べんきょうします。しょうがく３ねんせ
いからはじまります。

えいごをはなしたり、きいたり、かいた
り、よんだりして、べんきょうします。

みじかなまち、しぜんについて、べんきょ
うします。しょうがく１・２ねんせいでべん
きょうします。

じぶんのきもちやかんがえについて、は
なしたり、きいたりして、べんきょうしま
す。

うたったり、がっきをえんそうしたりして、
べんきょうします。

じぶんでかんがえたことについて、しらべ
たり、たいけんしたりして、べんきょうしま
す。

ものをつくったり、えをかいたりして、べ
んきょうします。

がっきゅうやがっこう、ともだちなどにつ
いて、べんきょうします。

ねんせい せいかつ しゃかい りか

★３年生になると「生活」がなくなり、「社会」と「理科」になります。
ねんせい がいこくご かつどう ねんせい がいこくご がくしゅう

★３・４年生は「外国語活動」、５・６年生は「外国語」の学習をします。
せんせい

■先生
がっこうをだいひょうするせんせいです。

けがやびょうきのときに、みてくれるせん
せいです。

こうちょうせんせいのつぎに、がっこうを
だいひょうするせんせいです。

なやみがあるときに、はなしをきいてく
れるせんせいです。

がっきゅうをたんとうするせんせいです。
そうじやしゅうりなど、がっこうぜんたい
のしごとをしてくれます。

がっこう しせつ

■学校の施設
がっこうのいりぐちにあるもんです。

たくさんのほんがあるへやです。ほんを
かりることができます。

がっこうのたてものです。 きゅうしょくをつくるへやです。

そとでたいいくやうんどうをするひろい
ばしょです。

きょうしつときょうしつをつなぐみちで
す。

がっきゅうのともだちやせんせいが、
いっしょにかつどうするへやです。

たてもののなかにある、たいいくやうん
どうをするへやです。

こうちょうせんせいがいるへやです。
がっこうのいりぐちにあります。くつをぬ
いだり、はいたりするばしょです。

せんせいたちがいるへやです。 くつをいれるたなです。

どうぐ

■道具
いえでつくって、もっていくごはんです。

えんそくなどのよていやもちものなどが
のっているちいさなてがみです。

のみものをいれて、もっていくどうぐで
す。

ふくがよごれたときに、じぶんできがえる
ふくです。

そとですわってごはんをたべるときに、し
くものです。

さむいときなどに、きているふくのうえ
に、きるふくです。

そとでごはんをたべるときに、てをふくぬ
のです。

あめにぬれないようにつかうどうぐで
す。

えんそくのもちものなどを、まとめてい
れて、もっていくかばんです。

あめがふったときにそなえて、がっこうに
おいておくかさです。
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えんぴつ

鉛筆
なまえ

名前ペン
け

消しゴム ドリル
えんぴつ けず

鉛筆削り
れんらくちょう

連絡帳
ねんど

粘土
たいいくぎ

体育着
ねんどばん

粘土板
うわば

上履き

がくしゅう

学習 めあて
がっきゅう

学級 テスト
だんし

男子 けんか
じょし

女子
しゅくだい

宿題
ていがくねん

低学年
も もの

持ち物
ちゅうがくねん

中学年
わす もの

忘れ物
こうがくねん

高学年
お もの

落とし物
はん

班
てんこう

転校
とうばん

当番
てんこうせい

転校生
かかり

係
ほうそう

放送
にっちょく

日直
ふしんしゃ

不審者
どくしょ

読書
ちく

地区
じしゅ べんきょう

自主勉強
みまも

見守り
めいぼ

名簿
ひなん くんれん

避難訓練

チャイム
しゅうだん とうこう

集団登校
きりつ

起立
しゅうだん げこう

集団下校
ちゃくせき

着席
こうか

校歌

うがい
しんたい そくてい

身体測定
てあら

手洗い
よぼう せっしゅ

予防接種
へいねつ

平熱
むしば

虫歯

がくようひん

■学用品
ノートなどに、じをかくどうぐです。

なまえをかくときにつかうペンです。きえ
にくいペンをつかいます。

えんぴつでかいたじをけすどうぐです。
かんじやけいさんなど、くりかえしべん
きょうすることが、まとまっているほんで
す。

えんぴつをけずるどうぐです。
べんきょうのよてい、せんせいへのれん
らくなどをかくノートです。

ずこうのじかんなど、かたちをつくるとき
に、つかうざいりょうです。

たいいくのじかんにきるふくです。

ねんどをつかうときに、したにしくどうぐ
です。

がっこうのなかではくくつです。

がっこう せいかつ

■学校生活
べんきょうすることです。

べんきょうをするときのもくひょうなど、
めざすないようです。

クラスのこと。○ねん○くみの「○くみ」
をいみすることがおおいです。

べんきょうしたことをわかっているのか、
たしかめることです。かみにかかれたも
んだいをとくことがおおいです。

おとこのこのことです。 あらそうことです。

おんなのこのことです。

いえでするべんきょうです。がっこうか
ら、ないようについてのれんらくがありま
す。こどもが、れんらくちょうにかいてか
えることがおおいです。

１ねんせいと２ねんせいのことです。 もっていくひつようがあるものです。

３ねんせいと４ねんせいのことです。
もっていくひつようがあるのに、わすれ
て、もっていかなかったものです。

５ねんせいと６ねんせいのことです。 だれかがおとしたものです。

なにかをするときの、グループです。
ひっこしなどで、べつのがっこうへいくこ
とです。

きゅうしょくとうばん、そうじとうばんな
ど、じゅんばんに、なにかのしごとをしま
す。

ひっこしなどで、べつのがっこうから、こ
ちらのがっこうに、はいってくるこどもの
ことです。

がっきゅうやがっこうのためになることを
するグループのことです。

がっこうのほうそうしつなどからながす
れんらくやおんがくなどのことです。

いちにちごとに、こうたいでがっきゅうの
ためのしごとをします。

こどもをふあんなきもちにさせるような、
わるいことをするひとのことです。

ほんをよむことです。 すんでいるばしょごとに、わけられます。

じぶんからすすんでするべんきょうです。
みんなできょうりょくして、こどものあん
ぜんをかくにんすることです。

かみなどに、なまえがまとまってかかれ
ているものです。

かじやじしんなどがあったときの、うごき
かたやちゅういすることを、みんなでかく
にんします。

べんきょうとべんきょうのあいだになる、
おとのことです。

まとまったにんずうで、がっこうへいくこ
とです。

たちあがることです。
まとまったにんずうで、がっこうからかえ
ることです。

すわることです。 がっこうのうたです。

■保健
みずをくちにいれて、くちのなかやのど
をすすぐことです。

せのたかさやからだのおもさなどを、は
かります。

てをみずであらって、きれいにすることで
す。

びょうきにかからないように、ちゅうしゃ
などをすることです。

けんこうなときの、からだのおんどです。
くちのなかのばいきんがふえて、はにあ
ながあいたり、いたくなったりすることで
す。
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