Para sa lahat na nais pumasok sa Aichi pref. public
high school 2019 (Para sa mga estudyante na 3rd year
jr. high school)
Ang leaflet na ito ay para sa mga estudyante na 3rd year jr. high school at ang kanilang magulang o guardian.

Palatuntunan para sa pag-pili ng mga papasok sa taong 2019
Full-time course
Part-time course

Online course

March

February

General/endorsement selection atbp.

① Pag-tanggap ng application
・Endorsement selection,
Overseas returning student
selection, Foreign student
selection
Feb 20 (Wed), 22 (Fri)
・General selection
Feb 21 (Thu), 22 (Fri)
② General selection changes
Feb 25 (Mon), 26 (Tue)
③ Exam para sa Music dept.
(Special exam)
Mar 3 (Sun), 4 (Mon)
④ Exam para sa kakayahang
pang-antas
Group A Mar 7 (Thu)
Group B Mar 11 (Mon)
⑤ Interview/special exam
Academic ability test para sa
mga foreign student selection
Group A Mar 8 (Fri)
Group B Mar 12 (Tue)
※May special exams na gagawin
sa ibang departamento.
⑥ Pag-anunsyo ng mga pumasa
Mar 19 (Tue)

First half ng selection
First half ng selection
① Pag-tanggap ng application
Feb 27 (Wed), 28 (Thu)
② General selection changes
Mar 4 (Mon)
③ Entrance exam
Mar 6 (Wed)
④ Pag-anunsyo ng mga pumasa
Mar 8 (Fri)

① Pag-tanggap ng application
Mula Feb 22 (Fri) hanggang 25
(Mon)
(Kasama ang Sat at Sun)
② Entrance exam
Mar 3 (Sun)
③ Pag-anunsyo ng mga pumasa
Mar 6 (Wed)

Pangalawang selection
※Ang pangalawang selection ay
gagawin sa mga paaralan at
departamento na nagkaroon ng
bakante resulta ng general
selection.
① Pag-tanggap ng application
Mar 22 (Fri)
② General selection changes
Mar 25 (Mon)
③ Entrance exam
Mar 26 (Tue)
④ Pag-anunsyo ng mga pumasa
Mar 27 (Wed)

Second half ng selection
Second half ng selection
① Pag-tanggap ng application
Mar 20 (Wed), 22 (Fri)
② General selection changes
Mar 25 (Mon)
③ Entrance exam
Mar 26 (Tue)
④ Pag-anunsyo ng mga pumasa
Mar 27 (Wed)

① Pag-tanggap ng application
Mula Mar 22(Fri) hanggang 28
(Thu)
(Hindi kasama ang Sat at Sun sa
pagtanggap ng application)
② Entrance exam
Mar 29 (Fri)
③ Pag-anunsyo ng mga pumasa
Mar 31 (Sun)

○ Renkei-gata senbatsu (Coordinated-type Selection)
Ito ay isinasagawa sa Fukue Senior High School na isang junior at senior high school (Gen. Ed.), Prefectural
Shinshiro Higashi Tsukude High School (Human and Nature studies) at Prefectural Taguchi High School (Gen.
Ed., at Forestry)
①Pag-tanggap ng application Feb 13 (Wed), 14(Thu) ②Interview atbp. Feb 18 (Mon)
③Pag-anunsyo ng mga pumasa Feb 19 (Tue)
○ Tungkol sa karagdagang exam sa full-time course general selection
Kung mangyari na hindi makaka-sali sa exam para sa kakayahang pang-antas ang isang tao dahil sa hindi
ginugusto o hindi maiwasang situwasyon gaya ng pagkakasakit o aksidente, kumuha ng approval mula sa high
school principal para makakuha ng examination sa ikalawang araw pagkatapos ng Group A at B sa kanilang
exam. Maaaring i-daan ito sa junior high school principal.

Para sa mga may kapansanan na nais maging aplikante (kasama ang may mga sakit o nasangkot
sa aksidente)
○ Base sa “Application for consideration during examination” galing sa junior high school principal na pinasa sa
senior high school principal na nais pasukan, magsasagawa ng mga special preparations para sa aplikante at
isasaisip din ang mga konsiderasyon gaya ng pag-lipat ng upuan habang nasa exam o interview.
○ Maa-aring mag-sumite ng "Self-assessment information B" ang mga aplikante na gustong mag-sumite ng
"Application for consideration during examination". Maaaring i-daan ito sa junior high school principal.

Selection process para sa mga aabsent ng mahabang panahon
○ Nagsasagawa ng general selection sa full-time course, part-time course at online course sa lahat ng paaralan at
lahat ng departamento para sa mga estudyante na aabsent ng mahabang panahon dala ng dahilan na labas sa
kanilang kontrol.
○ Kumonsulta sa inyong nakatalang guro kung interesado.
Aichi Pref. Board of Education・Nagoya City Board of Education・Toyohashi City Board of Education

Tungkol sa endorsement selection para sa mga taong "talentado, hindi nagpaapekto
sa hirap, malakas ang kagustuhang mag-aral at tumatayo bilang isang magandang
halimbawa".
○ Mayroon tayong "selection criteria" para sa "full-time course endorsement selection" sa
pampublikong high school dito sa ating prefecture para sa mga taong "talentado, hindi
nagpapaapekto sa hirap, malakas ang kagustuhang mag-aral at tumatayo bilang isang magandang
halimbawa".
Ang "hindi kanais-nais na situwasyon" na nakasaad sa "endorsement selection" ay makikita sa
table 1. Sila ay naa-ayon sa kategoryang ito kung ang magulang o guardian ay may mga "patunay
na dokumento" na sakop sila ng kategorya (1), (2) o (3), o di kaya ang aplikante mismo ay sakop
ng kategorya (4) at ito ay sinusuportahan ng mga "patunay na dokumento".
○ Sa "endorsement selection" na ito, maaaring makakuha ng endorsement mula sa junior high school
principal kapag tapos ng aralin ng junior high school ang "proposal" na matatanggap nila mula sa
magulang o guardian o di kaya mula sa aplikante. Ang mga interesado ay hinihikayat na mag-bigay
ng proposal sa kanilang "homeroom teacher" at ipasa ang mga "patunay na dokumento" na nakasulat sa table sa ibaba sa araw na ibi-bigay ng bawat paaralan.
Pamantayan
Patunay na dokumento
(1) Mga magulang o guardian na kagaya ng
(1) Dokumento na nagpapatunay na
naka-saad sa article 6, paragraph 1 ng
nakakatanggap ng "livelihood protection" mula
"Livelihood Protection Law" (Act No. 144 of
sa direktor ng welfare office o di kaya mga
1950)
dokumento na naibigay na sa inyo na
nagpapatunay na ikaw ay nakakatanggap ng
"livelihood protection"
(2) Mga hindi nakakapagbayad ng "municipal
(2) "Tax exemption certificate" na ibinibigay ng
inhabitant tax" (nakasaad ito sa Act No. 226 of
municipal mayor o di kaya "Tax certification" o
1950 ng Local Taxation Law) o di kaya ang
"Municipal inhabitant tax amount collected
"per capita rate" lamang ng “municipal
notice"
inhabitant tax”ang nababayaran
(3) Mga nakaka-tanggap ng child support
(3) "Child rearing allowance certificate" na
allowance ayon sa "Child Support Allowance
ibinibigay ng gobernador ng prefecture o ng
Law" (Act No. 238 of 1961). (Hindi kasali ang
municipal mayor (kasali dito ang pinuno ng
mga taong nakakatanggap ng ilang
welfare office na itinaguyod ng prefecture o ng
porsyento.)
municipal.)
(4) Mga menor de edad na kumpirmadong hindi
(4) Dokumento na nagpapatunay na may mga
nakaka-tanggap ng pag-aaruga ayon sa article
aksyon na ipinatupad ang "child guidance
27, paragraph 1, item 3 ng "Child Welfare
director" o ang pinuno ng "child welfare
Law" (Act No. 164 of 1947)
institution"
(Paalala)
1 Kailangang i-sama ang parehong dokumento ng nanay at tatay para sa (2).
2 Ang mga pinaka-bagong certificates lamang ang ipa-pasa kasabay ang application form.
3 Para sa mga prefectural high school, maa-aring gamitin din ang mga dokumento na nakasaad sa
(2) at (3) para makapag-apply sa admission fee exemption. Ito ay posible kung walang pagbabago
sa antas ng pamumuhay noong nakaraang taon.

Pumunta sa aming home page para sa impormasyon tungkol sa mga
pampublikong high school o tungkol sa entrance examination.
○ Aichi Pref. Board of Education home page
・https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027366.html
Dito makikita ang mga impormasyon tungkol sa 2019 entrance examination o ang
status ng mga application ng mga papasok na estudyante sa taong 2018.
・https://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kotogakko/singaku/
[Mga dokumento na naglalaman ng "admission instruction" para sa departamento
ng "special education"]

○ Nagoya City High School home page
・http://www.highschool.nagoya-c.ed.jp/
Para sa iba pang bagay tungkol sa pag-pasok sa pampublikong paaralan,
maaaring tawagan ang numero na nakasulat sa baba.
Aichi pref. board of education upper secondary education dept.
career guidance group

Tel#

052 - 954 – 6786

(dial-in)

Para sa Nagoya Municipal high school, maa-aring gamitin din ang mga dokumento na nakasaad
mula sa (1) hanggang (3) para makapag-apply sa admission fee exemption. Ito ay posible kung
walang pagbabago sa antas ng pamumuhay noong nakaraang taon.

