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Nagkaisa News No.7 

Hamamatsu Cup Festa Samba Award!! 
Kami po ay nagpapasala-

mat sa lahat sa inyong 
paniniwala at patuloy na 
pagsuporta sa NPO FILI-
PINO NAGKAISA.  
Nitong October 29, Satur-
day ginanap ang Samba 
fest 2016 contest sa harap 
ng zaza city , Kami ay 
sumali kasama ang mga 
magulang, studyante at 
staff dahil sa aming unity 
nakatangap kami ng Ha-
mamatsu Cup Festa 
Samba award, sa lahat  ng 
naging bahagi nito ay 
isang  malaking karanga-
lan sa ating pagsusumikap 
at boluntaryong pagsali 
naipakita ang galing ng 
mga Filipino. Para sa pa-
ghahanda sa susunod na 
taon hangang sa muli~ 
maraming salamat po!!! 

Taontaon ginaganap ang Consular  Outreach  Mis-
sion nang Embahada nang Pilipinas  Tokyo..August 
6 ,2016 ginanap sa Create Hamamatsu ang Consular 
Outreach Mission kung saan ito ay dinaluhan nang 
humigit kumulang  150 na tao.Ang Consular Outreach 
Mission ay nag-aalok nang serbisyo tulad nang  Pass-
port renewal, Report of Birth ,Report of Marriage , Re-
port of Death, Notaryo at mga Legal advices.Ngayong 
kasalukuyan taon  kasabay nag Consular Outreach 
Mission ang grupo nang mga Librarian ,Bookstore na  
nagtutulungan upang mapalawak ang kaalaman sa 
pamamagitan nang pagbabasa  nang  libro .Marami 
ang mga lumahok at nagbasa.Meron silang mga inter-
preter na tagalog Hapon at English. Maraming sala-
mat sa mga  Volunteers. 

Philippines Embassy 
Consular mission 
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 STEP-UP CLASS 
Ito ay isang pag-aaral ng Nihongo, para sa mga dayuhan na naninirahan dito sa Japan . Upang 
mas mapahusay at madagdagan ang kaalaman sa pag-babasa at pag-susulat ng kanji. Tamang 
pag-sasalita o magalang na pakikipag usap ng salitang hapon. Nag bibigay din ng dagdag gabay , 
sa pag kuha ng JLPT N3 o Japanese Language Proficiency Test level N3. Isang napaka laking 
tulong, upang mas lalong ma hubog ang kompidensya at kakayahan, sa pag sasalita o pagiging 
translator ng salitang nihongo. Ang klase ay ginaganap once a week tuwing Friday ng 10am -
12nn. 

BAYANIHAN ① 
Pinag-aralan sa Bayanihan Nihongo 
Class sa Hamakita Kyoudou Center  
ang tungkol sa “Traffic Safety Guidelines.  Ipi 
napayo na ang ginagamit na bisikleta ay kina-
kailangang may 「Crime Prevention Registra-
tion/Bouhan Touroku」 .   Kung magbibigay 
ng bisikleta sa kaibigan, kinakailangang ibigay 
rin ang Warranty card at resibo ng pagbili sa bi-
sikleta. Payuhan na pumunta sa shop ng bisi-
kleta upang papalitan ang pangalan. Kina-
kailangang mag-ingat upang huwag mapagka-
malan na gumagamit ng nakaw na bisikleta. 
 
 

Open Lecture by 
Prof. Takahata 

 

BAYANIHAN ② 
  Ipinaliwanag ng Abogadong 
Hapon ang  tungkol sa 「Batas ng 
Pag-gawa sa Japan 」 Isa sa mga 
katanungan ay kung 「Mahal ba ang 
bayad ng abogado sa Japan」. 
Sa mga may problema at iba pang 
katanu 
ngan, tumawag sa (FN 080-4308-
8380 / HICE 053-458-2170 / Hou-
Terasu 050-3383-5410) Huwag kali-
mutan na「Mag-request ng Tagalog 
Interpreter」 

Si Prof. Takahata ng Shizuoka Kenritsu Daigaku associate 
professor ay nag-lecture tungkol sa 「Pag-iisip ng Social Sur-
vey sa pamumuhay ng mga foreigner 」 na kinakailangan para 
sa pundasyon nang pagtuturo ng Japanese Language. Sinabi 
nang mga dumalo na napakahalaga nang pagkuha ng “Survey” 
upang malaman ang mahahalagang pangangailangan at im-
pormasyon tungkol sa pamumuhay ng mga foreigner sa Japan. 
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Noong October 1, 2016 , nag karoon 
ng isang panayam si Mr. Yamawaki, 
isang professor sa Meiji University , 
tungkol sa maka bagong “ Multicul-
tural School Education".  

Sa unang bahagi ng panayam ni Mr. 
Yamawaki , ibinahagi nito ang tungkol 
sa pag sisikap ng National Government 
and Municipalities ng Ministry of Sci-
ence ng bansang Amerika sa lungsod 
ng Los Angeles . 

Sa paaralan ng bansang amerika, 
nagsasagawa sila ng isang “ National 
Academic Capability Test” , para sa 
mga batang dayuhan na papasok sa ka-
nilang paaralan. Ito ay isa sa kanilang 
mga patakaran upang malaman kung 
hanggang saan ang nalalaman ng isang 
dayuhan. Ngunit sa japan wala pang 
isinasagawang patakaran na katulad 
nito. 

Sa ikalawang bahagi, nagkaroon ng 
isang group discussion. Kung saan nag 
bigay ang professor ng 3 katanungan at 
sasagutin ito ng ibat’ibang opinion.   
3 Katanungan : 
1. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa 
hinaharap, tungkol sa pag dating ng 
mga dayuhan ? 
 Madarag dagan, parehas o mababawa-
san ? 
2. Anu ang mas gusto ninyong mang 
yari sa pag dating ng mga dayuhan ? 
Madag dagan , manatili o mabawasan ? 
3. Ano ang inyong opinion sa kasalu-
kuyang pang yayari ngayon sa paksang 
ito ?  

Nagkaroon ng iba’t ibang opinion at 
impresyon ang lahat, sa talakayan para 
sa hinaharap na edukasyon , ng mga 
batang dayuhan na papasok sa paar-
alan . 

FM Haro 
Ang Filipino Nagkaisa  Staff ay  nagkaroon nang isang 
programa sa Radyo,  FM Haro 76.1 na ginaganap tuwing 
unang Linggo nang buwan  or  first Sunday of the month 
tuwing  6:10  ng hapon . Amihama Famila  ang pangalan 
nang programa, ibat-ibang bansa o lahi ang  sumali dito 
upang maipakilala ang  mga  ibat-ibang kultura at musika 
nang kangyang bansa.Sa papamagitan din  nang FM Haro 
ay ipinaalam din natin ang mga detalye sa ating Halohalo 
class ,Seinen class at mga event na  gagawin at sasalihan  
nang Filipino Nagkaisa. 
 

PROFESSOR YAMAWAKI’S 
LECTURE. 

 
Ang Halohalo nihongo class ay tuwing sabado 1:30 

~ 3:30pm ginaganap sa Nambu Kyoudo Center, para 
sa mga tang  nasa edad Elementary ~ Jr. high school 
at mga batang kakarating palang sa Japan, ito ang 
kanilang first step o suporta para sa kanilang 
pagpasok sa paaralan dito sa Hamamatsu. Sa nga-
yon meron 35 students ang Halohalo class. 
「Hajime no nihongo kyoushitsu」first step nihongo 

class na tinuturo ng Filipino bilingual teacher.「Yori-
sou kyoushitsu」suporta sa mga pinag-aaralan ng 
mga bata sa paaralan katulad ng kanilanghome-
work, kanji atbp. na tinuturo ng Japanese volunteer 
teacher. 
「Hajime no Nihongo kyoushitsu」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「Yorisou kyoushitsu」 
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FILIPINO NAGKAISA 

STAFF 
 
Chairman:Nakamura Grace 
 
Vice Chairman: 
	 	 Matsumoto Yoshikazu 
  Takai Marie 
 
Staff： Hamba Kazumi  
     Hirahara Ethel 
	 	 	   Mizobe Ace  
     Nakamura Nanan 
	 	 	   Ogai Elizabeth 
             Shirakata Joi 
     Sugiyama Darlene 
     Suzuki Eva  
        Tanaka Hiromi 
     Yoshida Saori 
 
Auditor:  
 Zeirishi hōjin  
	  Sobue kaikei jimusho  
	  Reimei 
	 	 Minato Kenichiro 

	 	 	 	  
	 	 	 	 Nagsimula ang aming aktibidad at klase sa tulong lamang ng isang kooperasyon ng  
              municipal. Ngayon taon iba't-ibang organisasyon at kompanya ang sumusuporta sa 
pamamalakad ng silid-aralan, Ang majority naninirahan Filipino dito sa Hamamatsu ay per-
manent residence at pansamantalang naninirahan kasama ang pamilya, Maaaring patuloy pa 
ang pagdami ng bilang ng mga Filipino dito sa Hamamatsu dahil dito kami ay patuloy na 
susuporta sa pagtuturo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay katulad ng maha-
halagang impormasyon at batas dito sa Japan 

 

	

	

Klase para sa mga kabataan na kakarating pa lamang sa Japan, na tina-
tawag na Seinen class nasa 15~20 taong gulang ang maaring pu-
masok,Ito ay ginaganap tuwing sabado 1:30~3:30 ng hapon sa Nambu 
Kyoudo Center.Nilalaman ng klase mga impormasyon na importante sa 
pag-uumpisa ng pamumuhay dito sa Japan.Pag-aaral ng wikang hapon 
tradisyon at manner, Ibat-ibang topic every month ang kanilang natutu-
nan ay actual na ginagawa bilang karanasan (Study tour) na pag-aaral. 
 
JUNE  : Pag-aaral kumuha ng Nice pass card at ginamit sa pagsakay ng 
bus papuntang Hice  
 
JULY	 	 : Pupunta sa HELLO WORK at alamin kung paano ang gaga 
	 	 	 	 	 	 win!  
SEPTEMBER:Alamin natin ang Hamamatsu City Japanese Classroom ! ] 
OCTOBER	 :  Subukan natin mamili sa BIC CAMERA !  
 
Sa pamamagitan ng Experience Classes, makakuha ng karanasan na 
naaayon sa mekanismong kaugalian ng mga hapon sa lipunan at lokal na 
pakikipag-ugnayan sa mga tao at lugar. 
Bukod pa kaysa dito, mga proyektong gawain na nahahati sa mga grupo 
sa klase, sa isang simpleng pagtatanghal sa wikang hapon, ginawa ito na 
masasaya at pagbibigay ng kuro-kuro ng bawat grupo sa klase. 
 

 

SEINEN CLASS 


