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　Ginanap ang 「Prom Night at Christmas Party」noong December 16.
Halos 100 katao ang dumalo sa engrandeng Prom party. Naging pagkakataon ito upang maipakilala ang 

ganitong kaugalian sa mga batang dumating dito na hindi naranasan ang pagdiriwang nito. Naging masaya ang 
lahat sa pakikisalamuha sa isa’t-isa.

Nagkaisa News    No. 2

☆Mensetsu Renshu☆　　 

　Feb ２ – Ginanap ang  pagsasanay sa 

interview(MensetsuRenshuu) ng mga mag-aaral na 
papasok sa High School(Jukensei). Ito ay pagpapatuloy ng 
nasimulan na noong nagdaang 
taon at katulong namin ang 
HATI（Hamamatsu Tabunka 
Kyousei Center）

Ngayong taon, may 8 mag-
aaral na hinati sa dalawang grupo, at isa-isang tinanong sa 
interview. Mayroon ding interview na sama-sama ang mga 
mag-aaral. Naging madali ang pagsasanay dahil bukod sa 
may pagkakataon silang magsanay sa paaralan.

☆Philippine Embassy Consular Mission☆　　 

Nagbigay ng serbisyong konsular ang ating embahada sa 
9F Dai Ichi Itoubldg ng HICE.

Marami ang dumalo sa pagkakataon na ito na makapag-
renew ng pasaporte nang hindi na kailangan pang pumunta sa 
malayo. Marami ang natuwa na maaari rin pala itong ganapin 
sa Hamamatsu. Upang mabigyang-serbisyo pa rin ang ating 
mga Kababayan, pinaghahandaan na namin ang misyong 
konsular na isa Oktubre. 

Upang malaman ang balita ukol sa susunod na misyong 
konsular, magtungo sa homepage o hintayin ang aming 
susunod na balita para sa mga miyembro.
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「Halo Halo Class」 ang mga bata ay 
masiglang pumapasok. dinadala nila 
ang kanilang school homework , at
tinuturuan sila ng Japanese volunteer 
teachers sa mga aralin na hindi pa nila 

alam. sa mga bata naman na walang dala 
tinatanong sila ng guro kung ano nais 
nilang pag-aralan. Tuturuan ang bata 
naaayun sa kanyang kakayahan.

Guro　： 

　　Kosai Class　☆Gng. Yuuko Yamaura　

　  Shounen Class ☆Gng Nobue Watanabe

    ☆Kalagayan ng mga Klase☆

　Isang buwan na lamang bago matapos 
ang mga klase na nagsimula noong isang 
taon. . Sa kasalukuyan, ang mga klase ay 
hindi lamang sa Hamamatsu. Mayroon din 
sa Kosai at iba pang sakop ng Sizuoka Pre-
fectre kung saan  naipaliwanag din ang Dis-
aster Evacuation Drill.
　

　Nagkaroon ng seminar sa Shougai Gakushuu 
Center sa Kakegawa ukol sa 「Pag-iingat sa 
Kalamidad」. May panauhin mula sa Shizuoka. 

　Ang klase ay itinuro sa Nihongo at minsan ay may paliwanag ng 
Tagalog para sa paggamit ng grammar at mga salita. May mga illustra-
tions at prints para mas lalong maintindihan ang pag-aaral na nakasen-
tro sa pagsasalita. Itinuro rin ang pagsusulat ng hiragana at katakana 
kung saan ginamit naman ito sa pagsusulat ng mga salita.

Halo Halo Class

Ang Topic na「Hospital」ay kaayaaya sa mga mag-aaral. Itinuro ang 「bawat medical 
department　～科」at ginawa sa role play at ang pag sasanay sa pag sasabi ng sim-
tomas sa Doctor gamit ang Nihongo.
Dito po makikita ang Medical Interview Sheet na makakatulong sa mga mag-aaral.
http://www.k-i-a.or.jp/medical/pdf/TGL.pdf

Kosai Nihongo Class
Kaalaman ukol sa Pamumuhay

Bayanihan Nihongo Class Jukensei Class

Para sa paghahanda sa High School 
Entrance Examination, ginabayan ng 
mga volunteer teachers ang mga 
mag-aaral sa pagsusulat ng essay sa 
Japanese. Bilang suporta, binigyan ng 
inspirasyon ang mga bata at patuloy 
na pinalakas ang loob sa pag-aaral.

「Hajimete no Nihongo Class」 marami 
ang pumapasok dito. Magkasamang nag-
aaral ang mga bata na nakakapagsalita ng 
Nihongo at ang papasok pa lamang sa 
paaralan na hindi pa marunong ng Nihon-
go. Sila ay masayang nag-aaral.

Osyaberi Time with Nihongo osyaberi 
Volunteer.

http://www.k-i-a.or.jp/medical/pdf/TGL.pdf
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①2013 Pagsisimula ng 
mga Proyekto ng Nagkaisa  
at Parent’s Meeting 
PETSA：May 4（Sat）

　　　　１３:３０～１５:３０

LUGAR：Nambu Kouminkan Hall　

DETALY：Paliwanag ng mga Proyekto sa 2013

　　　　   Pagtanggap ng Miyembro・Rehistrasyon

　　　       Parent’s Meeting para sa HaloHalo Class
                   at High School Class.
※Hindi tatanggaping miyembro ang bata kung hindi 
miyembro ang magulang. Kung nais ipasok ang anak sa
HaloHalo o High School Class, kailangang dumalo ang
magulang.

②Kosai Global Fair 

PETSA：May 11（Sat）

　　　　９am～5pm

LUGAR：Plaza sa harap ng Washizu Station

DETALYE：May paninda ng mga pagkainFilipino.

Natapos na ang Textbook ng 
Bayanihan Class

　Natapos na ang textbook ng Bayanihan Class 2012. Ito ay 
ang pinagsama-samang paksa ng pag-aaral sa buong taon. Ang 
klase na ito ay mula sa proyekto ng Japan Cultural Affairs ukol 
“Pamumuhay ng Dayuhan”, 「Bayanihan Kyoushitsu～
Minna de Chiiki wo Tsukutte Ikou～」. Naghati ang 

isang taon na klase sa dalawa: Hamamatsu Higashi 
Class at Hamamatsu Kita Class. Ang mga pinag-
aralan sa mga klase na ito ang nilalaman ng 
textbook.

　Maaari itong ma-download sa homepage ng 
Filipino Nagkaisa.

☆NAGKAISA BULLETIN BOARD☆

　　☆Maraming Salamat sa Donasyon 

・Donasyon na natanggap noong January 26 

Consular Mission　　２７，１０５円 

　Ito po ay gagamitin namin nang mabuti para sa 

    mga susunod na proyekto.

　　Japanese Language Proficiency Test 
Level 3 Passed !!

     Ang mag-aaral ng Nagkaisa 
na kumuha ng JLPT level N3 
noong December ay pumasa.
   Maraming salamat kay  Watanabe sensei !

 http://fi l-

「Photos of PromNight」 

 

 

Habang nag-aaral sa pat-
nubay ni Watanabe sensei.

http://filipinonagkaisa.sitemix.jp
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　　　　　 ☆Gabay sa Pagiging Miyembero ng NPO Filipino Nagkaisa☆ 

　Matatanggap ng Miyembro 
① Filipino Nagkaisa ID 

② Maaaring sumali nang libre o  
   may discount sa mga events  
   ng grupo. 

③ Mayroong insurance para sa  
   mga pumapasok sa klase. 

④ 2 beses na Nagkaisa News o 
   email(kung nais lamang).

＜Annual Fee＞ 

　Regular member(Adult)：3,000円 

　Regular member(Child)：1,000円 

　※500円 na lamang simula sa ika-3 anak na ipapasok sa                     

     Nagkaisa. 
　Organisasyon　isang share：5,000円 

＜For inquiry＞ 

　Tel   : 080-4308-8380（Grace Nakamura-Tagalog） 

　　　   090-9175-8380（Yoshikazu Matsumoto-Japanese） 

　Mail: filipinonagkaisa@yahoo.co.jp 
     http:// filipinonagkaisa.sitemix.jp 

Chairman： 

　　　　　　　　　☆Grace Nakamura

Vice-Chairman：

　　　　　　　　　☆Judith Nagai

Staffs： 

　　　　　　　　　☆Darlene Sugiyama　

　　　　　　　　　☆Mari Takai

　　　　　　　　　☆Rowena Takahashi

　　　　　　　　　☆Hiromi Tanaka

　　　　　　　　　☆Daria Hernandez

　　　　　　　　　☆Kazumi Hanba

　　　　　　　　　☆Ethel Hirahara

　　　　　　　　　☆Rina Makino

　　　　　　　　　☆Yoshikazu Matsumoto

　　　　　　　　　☆Helen Yamamoto

　　　　　　　　　☆Saori Yoshida

Ang pagsali bilang miyembro at donasyon ay 
nagbibigay-suporta sa amin.

Organisasyon Kasapi
　☆ Densan System (Western Union Family mart)　 

　　　　　　　　　　　　　　　☆Davao Restaurant

　　　　　　　　　　　　　　   ☆Hamamatsu NPO Pocket Center

　　　　　　　　　　　　　　　☆Ginang Mina Yadao Kobayashi 
Maraming salamat sa donasyon
　☆Hiramoto Legal Services　  ☆Padis Point

　☆Yamaguchi Heart Clinic　　☆Denzan System(Western Union Family mart)

　☆NPO Buddha Foundation　 ☆Davao Restaurant

　
　Noong February 10 ay sumali muli ang Nagkaisa Sa 
Hamamatsu Global Fair.  Sa pakikipagtulungan ng Davao 
Restaurant, marami ang nasiyahan at nasarapan sa tinda. 
Sa una ay nag-aalala ako kung mauubos ito at 
nakakatuwang  nabenta lahat sa huli.

Marami pang pagkaing Filipino na maaari sa panlasa ng 
Japanese. 

Iniimbitahan muli namin kayo para sa Kosai Global Fair.　　

 
Editor’s Auditors　： 

Zeirishi Houjin Sofue Kaikei Jimusyo 
REIMEI
　　　　　　　　　☆Noboru Sobue　　　　

　　　　　　　　　☆Kenichiro Minato

Miyembro sa Kasalukuyan：１３４　　
  （Mula November）

mailto:filipinonagkaisa@yahoo.co.jp

