
2020 夏休み：フィリピノ語 

Sumali kayo  
sa klase  
na ito 

Nagoya International Center 
Summer Nihongo Class  

para sa mga Bata 
Gaganapin na ang Online Lessons！ 

 

Isasagawang ganapin online ng Nagoya International Center sa panahon summer vacation, ang NIC 

Nihonggo Class sa inyong mga PC, Tablet o Smartphone para sa mga batang hindi nagsasalita ng hapon sa 

paaralan at sa pang araw-araw na pamumuhay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supported by the Nagoya Board of Education                                 

 
 
Supported by the Nagoya Board of Education 

Para sa mga Magulang / Tagapangalaga ng Bata 

Basahin po muna bago gawin ang aplikasyon: 

1. Ang layunin ng kursong ito ay turuan ang mga bata ng wikang Nihonggo sa kanilang pangangailangan 

sa pamumuhay at sa paaralan. Hindi upang tumaas ang grado ng inyong mga anak sa paaralan.  

2. Ang bilang ng taong makakalahok sa klase ay limitado lamang. Sa oras na marami ang aplikante, pipiliin 

mula sa mga nakapanayam ang mga tatanggapin.  

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata. Mga bagay na dapat tandaan.   

☆ Mangyaring punan ang WEB Form Application kasabay ng mag-aaral.  

☆ Kailangan ng koneksyon sa Internet・Video at may microphone na PC o Tablet・Smartphone ang Online 

Lessons. 

 

 

 

 

 

Mga pwedeng lumahok sa programa :  

①  Ito ay para sa mga batang may 6 hanggang 15 taong gulang na hindi pangunahing wika ang Nihonggo.  

  (Mga batang sakop ng programa : mga batang ipinanganak mula Abril 2, 2005 hanggang Abril 1, 2014) 

② Mga batang ipinanganak bago mag-Abril 2, 2005  at kasalukuyang nag-aaral sa Junior High School. 

※Upang maka-access sa ZOOM, kinakailangan ng (koneksyon sa internet, computer na mayroong webcam, 

mikropono, o aparato gaya ng smartphone at iba pa). 

※Ang bayad sa komunikasyon ay maii-charge sa estudyante. 

Panahon: Kabuuang 8 beses (Klase: Kabuuang 7 beses bawat 60 minutos・araw ng pagsasanay 1 beses) 

〇Araw ng Pagsasanay ng Online Lesson：Hulyo 19, (Linggo) 12:30～13:00   

〇Class：Hulyo 22 (Miyerkules), 26 (Linggo), 29 (Miyerkules),  

Agosto 2(Linggo), 5 (Miyerkules), 8 (Sabado), 12 (Miyerkules)  

Bawat Araw Class Ⓐ：10～11 Class Ⓑ：12～13 

Lugar: Sariling tahanan  

Bayad: Libre 

Bilang ng batang tatanggapin: Hanggang 50 katao(Uunahin ang mga residente sa loob ng lungsod・first 

come first served basis ang pag-aaply sa WEB) 

※Maaaring may pagbabago sa kapasidad ayon sa sitwasyon. 

Aplikasyon: Hulyo 11 (Sabado) 10AM ～ 12PM, (Linggo) hanggang 5PM. Tingnan sa ibaba ↓  

ito ay first come first served basis kapag nag-apply sa website sa pamamagitan ng form  

            https://www.nic-nagoya.or.jp/filipino/news-events/event/2020/07191230.html 

※Mangyaring punan ang WEB form kasama ang mga magulang. 

 

Para sa katanungan, makipag-ugnayan sa  
Nagoya International Center (NIC) 
Exchange and Cooperation Division 
Sarado tuwing Lunes 
TEL(052)581-5689  
FAX (052)581-5629 
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp   

 

https://www.nic-nagoya.or.jp/filipino/news-events/event/2020/07191230.html

