
 

“Panimula na Nihongo!” 

Japanese Class para sa mga Beginners 

 
“Panimula na Nihongo” Para sa mga Pinoy na、 

・Gusto matuto magsalita ng Nihongo, madaming dayuhan na makakasalamuha at 

makakasama sa pag-aaral ng Nihongo. 

・May iba’t ibang klaseng event ang komunidad na malalaman at pwedeng salihan.  

 

Oras at araw ng klase:  

Setyembre 17 hanggang Nobyembre 12 (Sa Sabado) 

Oras ng klase ay 13：30～15:30 (Simula 13：15 bukas ang classroom reception desk）  

（Sarado sa ika-15 ng Oktubre） 

Sa loob ng 8 linggo gaganapin ang klase. 

Lugar： Owariasahi ChuoKominkan 

Mga Dapat Dalhin：Lapis at Notebook  Maaaring makasali: Edad 16 pataas   

Bilang ng estudyante na tatanggapin: Hanggang 20 na estudyante 
 

Para sa mga nais sumali: Maaaring ipadala ang application form na nasa baba sa  

fax number nila, Post Office at pwede din sa email address.  

Ang pagtanggap ng application form ay hanggang Setyembre 9, (Biyernes) 

 
 

 
 

Panimula na Nihongo! Application Form: 

Pangalan  Status ng Visa  

Address ng bahay  Nasyonalidad  

Telephone Number  Email Address  

 

 

※ Sa mga hindi papalarin na makasali sa klase, maghintay ng aming tawag. ※ Maaaring sumali sa araw na iyon, kung may available pang slot.  

※ Para sa documentation, kami ay kukuha ng pictures at videos habang nasa klase, kung may katanungan sa gagawin na ito maaaring lumapit 

sa staff at kumonsulta. 

※Sa mga makakasali, maaaring magsuot ng face mask. ※ Ang mga nakuha namin na private information mula sa inyo ay pananatilihin namin 

na amin lang.  

 
 

 

 

Organizer: Aichi Prefecture Sub Organizer: Owariasahi City  Organisasyon ng kontrata:Nagoya YWCA 

Contact Information Aichi Ken Tabunka-Kyosei-Suishinshitsu (Aichi prefecture Multicultural Society Section) 

Address：〒460-8501 3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi 

TEL：052-954-6138 FAX：052-971-8736 E-mail address：tabunka@pref.aichi.lg.jp 

URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/ 

 

 

 

 

 

Symbol of Aichi Multicultural Society 



 

 Mga Aaralin: 

Setyembre 17 hanggang Nobyembre 12 (Sa Sabado) 

 

 lugar：Owariasahi ChuoKominkan  

 

 

 

Linggo Month Araw Lugar   Tema Nilalaman 

   1 

Sept 17 

Chuo 

Kominkan 

oryentasyon 

introduction 

oryentasyon, 

Suriin ang antas ng pagsalita ng hapon 

Ipakilala ang iyong pangalan at bansa 

2 

24 pamilya 

Lugar ng kapanganakan 

Magkwento ka tungkol sa iyong pamilya 

Ipinapakilala ang mga sikat na bagay at lugar 

na pinanggalingan 

3 

0ct  １ Taunang kaganapan 

Address 

Ipinapakilala ang mga taunang kaganapan sa 

iyong bansa 

Pag-usapan kung saan ka nakatira 

4 
 ８ Makisama sa civic 

festival 

 

5 

２２ Memories 

pagkain 

Pag-usapan ang mga pangyayaring iyong 

naranasan 

Pag-usapan ang iyong paboritong pagkain 

6 

２９ Araw ko 

Day off 

Pag-usapan kung ano ang ginagawa sa iyong 

araw 

pag-usapan kung anong ginagawa sa Day off 

7 

Nov  ５ Kung saan mo gustong 

pumunta, kung ano ang 

gusto mong gawin 

Treasure / paborito 

Kung saan mo gustong pumunta at kung ano 

ang gusto mong gawin sa iyong mga araw na 

walang pasok 

Ipakilala kung ano ang iyong pinahahalagahan 

8 

１２ 
Nagbabalik tanaw sa 

mga ginawa 

Suriin kung ano ang iyong pinag-aralan 

hanggang sa ngayon 

Pag-usapan kung ano na kaya mong gawin 

◆Address◆ 

2410-2 Yamanouchi, Higashi-daidocho, Owariasahi City 

◆Access◆ 

Train：5 minutong lakad mula sa Owariasahi Station 

Parking Lot：Para sa 20 kotse 


