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Ika-７９ na “NIC Nihongo no Kai”
Ang “NIC Nihongo No Kai ay isinasagawa para sa mga foreigner na nais pag-aralan ng tradisyon, kultura at salita ng
bansang Hapon. Ang mga magtuturo rito ay mga sa boluntaryo ng NIC. Bakit hindi ninyo subukang sumali?
APLIKANTE:…Para sa mga dayuhan (Para sa programang ito, hindi kami tumatanggap ng mga mag-aaral na nag-aaral
sa elementarya at junior high school.)
PANAHON:……Tatlong Buwan (Setyembre １７- Nobyembre ２６, ２０１７ )
(90 minutos, isang beses tuwing araw ng Linggo × 11 beses na pagpupulong )
Iskedyul ng aplikasyon at interbyu: Setyembre １０, ２０１７ (Linggo) mula 11:00 am hanggang 11:30 am
sa Meeting Room 5F
KURSO
KAIWA
KISO

(Basic
Conversation)

KAIWA Ⅰ

ORAS
10:00-11:30
12:00-13:30
14:00-15:30
10:00-11:30
12:00-13:30
10:00-11:30

KAIWA Ⅱ

12:00-13:30

KAIWA Ⅲ

14:00-15:30

KANA

14:00-15:30

KANJI Ⅰ

10:00-11:30

APLIKANTE

BILANG

 Mga mag-aaral ng salitang Hapon sa unang
pagkakataon. (Hindi kasali ang pagsulat at pagbasa)
“NIC NIHONGO” – TEKISUTO (Libro) na gagamitin sa
pag-aaral.
Pag-aaral ng pang-araw araw o pangkaraniwang
ginagamit na salita.
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 Aplikanteng tapos ng KAIWA KISO o may
kaparehong kakayahan.
Pag-aaral ng pagbuo ng mga pangungusap o pananalita
mula sa text book.
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 Aplikanteng tapos ng KAIWAⅠ o may kaparehong
kakayahan.
Pag-aaral ng karagdagang pangungusap o pananalita
mula sa text book. (para sa mga estudyanteng
nakapag-aral ng KAIWA KISO at KAIWAⅠ).
 Aplikanteng tapos ng KAIWAⅡ o may kaparehong
kakayahan.
Klaseng kasunod ng KAIWA Ⅰ at Ⅱ.
Mag-aaral ng magalang na salita at iba pa.
Pagpapalawak ng pagbibigay ng sariling komplemento ng
bawat kultura at pang araw-araw na pamumuhay
 Para sa nais mag-aral ng Hiragana at Katakana.
Pag-aaral kung paano ang pagbigkas at pagsulat ng
HIRAGANA at K ATAKANA.
Pagsasanay ng pagbasa at pagsulat ng simpleng salita at
pangungusap.
 Aplikanteng nakakaalam ng KANA at gustong
mag-aral ng Kanji.
Ang gagamiting aklat sa kursong ito ay ang “KANJIⅠ” (.
Ipapaliwanag dito ang paraan para makabasa at
makasulat ng kanji.

 May alam na 100 Kanji o may kaparehong
kakayahan.
Ang
gagamiting aklat sa kursong ito ay ang “KANJIⅡ” (.
KANJI Ⅱ
12:00-13:30
Ipapaliwanag dito ang paraan para makabasa at
makasulat ng karagdagang kanji.
＊Sa salitang HAPON lamang at hindi isasalin sa wikang Filipino.

BAYAD: Participation fee 2500 Yen.
Textbook fee 500 Yen o 1,000 Yen
☆Ang tuition fee at ang bayad para sa mga materyales ay non-refundable.)
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Bayad sa
mga
materyales

1000 yen

20

18

500yen

18
18

500 yen

20

500 yen

15

500 yen

18

500 yen

18

500 yen
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＜Paraan ng pag-apply＞
※Ang mga aplikasyon ay tatanggapin mula 11:00-11:30 para sa unang klase ng bawat aplikante
※Ang sinumang sasali sa pangalawang klase ay kinakailangang mag-apply sa oras na 12:30
Maaaring sumali sa isang klase na nais ninyo ayon sa bilang ng bakanteng upuan ng isang klase.

①

Pag-fill up ng application form

②

Iskedyul ng pagtanggap ng aplikasyon: 11:00-11:30

③

Interbyu

④

Pagbabayad: 12:15-12:30

＜Aplikasyon para sa pangalawang klase＞ mula 12:30
※Mayroong mga hindi pinahihintulutang kombinasyon ng klase at aplikasyon.
・Kaiwa+Kaiwa＝×（Para sa pagsasanay ng mga dating aralin, pinapahintulutang kumuha ng
mga klaseng nasalihan na sa nakaraan）
・KanjiⅠ+ KanjiⅡ＝×（Para sa pagsasanay ng mga dating aralin, pinapahintulutan ang mga
kukuha ng Kanji II na kumuha ng Kanji I na klase）
・Kana+KanjiⅡ＝×
※Ang bilang ng bakanteng upuan ng bawat klase ay isusulat sa whiteboard na nasa harapan ng lugar-tanggapan
ng aplikasyon hanggang 12:30.

＜Pagtanggap ng karagdagang aplikasyon sa susunod na linggo＞
Kapag mayroon pang bakanteng upuan sa klase pagkatapos matanggap ang mga aplikasyon, magkakaroon ng
pagtanggap ng karagdagang aplikasyon sa susunod na linggo. Ang mga bakante pang klase ay maaaring
makumpirma sa pamamagitan ng pagtawag o pagbisita sa homepage:
mula sa ika- Setyembre １４ (Linggo).
Iskedyul ng pagtanggap ng karagdagang aplikasyon：ika- Setyembre １７ (Linggo)
Oras: 30 minuto bago magsimula ang nais salihan na klase
（Halimbawa: kung ang nasabing klase ay 10:00, pumunta ng 9:30）
First come-first served ang basehan.
Lugar: Nagoya International Center 4F Office Room
Kapag na puno ang kapasidad ng klase ay wala ng tanggapan.
＜Ang mga sumusunod ay mga pagkakataon kung kailan masususpende ang klase＞
・Kapag may ipapalabas na cautionary notice o paalala, chui joho, earthquake predicition notice(yochi joho), o babala ng lindol(keikai
sengen) sa rehisyon ng Tokai.
・Kapag may tinatayang bagyo na tatama sa rehiyon at nagpalabas ng abiso para sa malakas na hangin (bohu keiho) o hindi pa
naibaba ang parehong abiso 2 oras bago magsimula ang klase.
※Ang mga kanseladong klase ay ililipat sa ibang araw.
※Kung hindi kayo sigurado kung matutuloy ang klase o hindi, tumawag lamang sa Nagoya International Center.

Nagoya International Center 4F [NIC Nihongo no Kai]

TEL 052-581-5689
http://www.nic-nihongonokai.info/
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NIC NIHONGO NO KAI Application Form
うけつけ

受付No.
面接担当者
※Pakisulat ang sagot sa section na ito.

Apeliyido:

Nasyonalidad:

Pangalan:

Sariling Wika:

Kasarian

M・F

Haba ng

Edad :

pananatili sa

:

）ward □Aichi（

Tirahan：□Nagoya city（
Telepono： （

Mula Taon buaan hanggang taon

buwan

）City □Gifu・Mie

）
Aling klase ang inyong sasalihan? ： Pumili mula (1)-(10)

Course

10：00～11：30

12：00～13：30

14：00～15：30

KAIWA KISO

①

②

⑪

KAIWA Ⅰ

③

④

KAIWA Ⅱ

⑤

⑥

KAIWA Ⅲ

⑦

KANA

⑧

KANJI I

Klase na nais

⑨

KANJI II

⑩

※Ang mga aktibidad ng“NIC NIHONGO NO KAI”ay makikita sa website nito.
Ang mga litrato mula sa klase at potluck party ay illalagay sa website.
Pumapayag ba kayo na ilagay ang litrato na kasama kayo sa website?

Oo

/ Hindi

※Ang nakatalang impormasyon ng bawat aplikante sa application form ng NIC Nihongo no Kai ay gagamitin sa paraan na
hindi makikita ang buong detalye ng sinuman, hindi rin ito gagamitin sa ibang bagay at hindi rin ipapasa sa ibang partido o
grupo.

※面接者記入欄：
日本語学習歴： ほとんどない、（
本会をどこで知りました 趣味
か? ＨＰ、メルマガ、そ
の他 （
）

）か月、（

）年

ひらがな
カタカナ
（少し、良く） 読める （少し、良く） 読める
（少し、良く） かける （少し、良く） かける

た

その他メモ
from WEB

