
Para sa mga Gustong Pumasok sa  
Aichi Pref. Public High School 2023  

(Para sa mga 3rd year Jr. High School Student) 
 Inihanda ito para sa mga 3rd year jr. high school student at ang kanilang mga magulang o guardian. 

 

Eskedule ng Entrance Examination sa 2023 

 Full-time Course Part-time Course Correspondance Course 
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endorsement selection, 

endorsement selection para sa ilang 

partikular na school o kurso, o 

selection para sa mga foreigner etc. 

① Pag-tanggap ng application 

Feb 1 (Wed) , 2 (Thu) 

②Interview/ exam 

Feb 6 (Mon) 

Sa ilang mga school, gaganapin 

rin ito sa Feb 7(Tue) 

③ Announcement ng mga pumasa 

  Feb 8 (Wed) 

 

General/endorsement selection etc.  

① Pag-tanggap ng application 

Feb 10 (Fri) , 13 (Mon) 

② Application change 

Feb 14 (Tue) 

③Academic /Written exam 

Feb 22 (Wed) 

④Interview/special exam 

Group A  Feb 24 (Fri) 

Group B  Feb 27 (Mon) 

※Special exam ay gaganapin sa 

ilang course. 

 

 
 
 
 

Unang Selection 
① Pag-tanggap ng Application 

Feb ３ (Fri), ６ (Mon) 

②Application Change 
Feb 7 (Tue) 

③ Entrance exam 
Feb 9 (Thu) 

④ Announcement ng mga pumasa 
Feb 15 (Wed) 

 

 

Unang Selection 
① Pag-tanggap ng application 

Mula sa Jan 19(Thu) hanggan 

Jan23(Mon) 
(Malibang sa linggo) 

② Entrance exam 
Jan 29 (Sun) 

③ Annoucement ng mga pumasa 
Feb 1 (Wed) 
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⑤ Announcement ng mga pumasa 

Mar 9 (Thu) 

Ikalawang selection 
※Ito ay gagawin sa mga high school 

at course na may bakante pa 

pagkatapos ng general selection. 

① Pag-tanggap ng application 

Mar 13 (Mon) 

② Application change 

Mar 14 (Tue) 

③ Entrance exam 

Mar 15 (Wed) 

④ Announcement ng mga pumasa 

Mar 16 (Thu) 

 
 
 
 
 

Ikalawang Selection 
① Pag-tanggap ng application 

Mar 10 (Fri), 13 (Mon) 
② Application change 

Mar 14 (Tue) 
③ Entrance exam 

Mar 15 (Wed) 
④ Announcement ng mga pumasa 

Mar 16 (Thu) 

 
 
 
 
 
 

Ikalawang Selection 
① Pag-tanggap ng application 

Mula Mar 13 (Mon) hanggang 17 

(Fri) 

② Entrance exam 

Mar 22 (Wed) 

③ Annoucement ng mga pumasa 

Mar 24 (Fri) 
 
○Coordinated-type Selection 

Fukue Senior High School (junior at senior high school combined), Shinshiro Yukyokan Tsukude High School 
(Human and Nature studies) at Prefectural Taguchi High School ay may special selection. 

①Pag-tanggap ng application Jan 26 (Thu), 27 (Fri) ②Interview etc. Jan 30 (Mon) 
③Announcement ng mga pumasa Jan 31 (Tue) 

 

 Konsiderasyon para sa mga may sakit o disability 
○Kung kailangan mo ng konsiderasyon habang nasa exam o interview dahil sa sakit o disability, pakisuyong 

sabihin mo ito sa iyong guro para maihanda ang “Application for consideration during examination”. Ipapasa ito 
mula sa principal ng iyong chu-gakkou sa high school na gusto mong pasukan. Batay sa aplikasyon na ito, 
ibibigay ang espesiyal na konsiderasyon gaya ng permission ng paglipat ng upuan,paggamit ng pantulong na 
mga kasangkapan, pagbabago ng paraan ng listening test sa English, pag-assist ng nurse o iba pa. 

○Puwede mo rin i-attach ang "Self-assessment information B,” kung mag-apply ka sa especiyal na konsiderasyon 
na ito. 

 

 Kung umaabsent ka ng mahaba sa Jr high school 
○ Puwede pa rin mag-apply sa general selection ng full-time course, part-time course at correspondance course 

sa lahat ng high school at course, kung may makatuwiran dahilan ka sa pag-absent. 
○ Sabihin mo sa iyong teacher kung gusto mong mag-apply. 

Aichi Pref. Board of Education・Nagoya City Board of Education・Toyohashi City Board of Education 



Endorsement Selection (Suisen) para sa mga "Marunong, Nakayanan ang Kahirapan, 
Seriyosong Mag-aral at Mabuting Halimbawa sa iba". 

 
 
○ Tungkol sa "full-time course endorsement selection" ng Aich public high school, may espesiyal 

na standard para sa mga "marunong, nakayanan ang kahirapan, seriyosong mag-aral at 

mabuting halimbawa sa iba." 

Mababasa mo rito kung sino ang “nakayanan ng kahirapan" sa "endorsement selection" na ito. 

Maka-apply ka kung ang kalagayan ng iyong magulang o guardian ay nasa listahan (1), (2) o (3) 

sa ibaba, o ang iyong kalagayan ay (4). Kailangan mo ng "patunay na dokumento" na ipinakita sa 

ibaba. 

○ Para mag-apply sa “endorsement selection, kailangan mo ng recommendation ng iyong junior 

high school principal. Kaya pakisuyong sabihin mo sa iyong teacher kung gusto mo mag-apply. 

Matatanggap mo ang recomendation kung kuwalipikado ka. Tapos ihanda at ipasa ang mga 

"patunay na dokumento" sa ibaba sa loob ng itinakdang panahon ng iyong jr high shool. 

 

Dahilan Patunay na dokumento 
(1) Tumatanggap ang magulang ng Livelihood 

Protection (Seikatsu-Hogo) base sa 
"Livelihood Protection Law" (Act No. 144 of 
1950) 

(1) "Livelihood Protection" certificate (Seikatsu- 
Hogo Shoumei) mula sa direktor ng welfare 
office o mga dokumentong nagpapatunay na 
ikaw ay nakakatanggap ng "livelihood 
protection" 

(2) Hindi binabayaran ang "municipal inhabitant 
tax" (base sa Act No. 226 of 1950 ng Local 
Taxation Law) o nababayaran ang "per capita 
rate" lang ng “municipal inhabitant tax” 

  

(2) "Tax exemption certificate" mula sa municipal 
office /city hall o "Tax certificate" o "Municipal 
inhabitant tax amount collected notice" 

(3) Mga tumatanggap ng child rearing allowance 
base sa "Child Rearing Allowance Law" (Act 
No. 238 of 1961). (Maliban sa ilang.) 

(3) "Child rearing allowance certificate" mula sa 
prefecture o city hall o welfare office. 

(4) Mga bata na kumpirmadong hindi 
nakaka-tanggap ng pag-alaga ayon sa article 
27, paragraph 1, item 3 ng "Child Welfare Law" 
(Act No. 164 of 1947) 

 

(4) Certificate o patunay na documento mula sa 
"child guidance director" o "child welfare office" 

(Paalala) 

1 Kung ang iyong kalagayan ay (2), ihanda ang dalawang certificate ng ama at ina. 

2 I-attach ang pinaka-bagong certificate kapag mag-apply ka. 

3  Magagamit din ang mga certificate ng (2) at (3) para mag-apply sa admission fee exemption, 

kung hindi naman nagbago ang suwerdo ng magulang compara sa nakaraang taon. 

Para sa Nagoya Public high school, magagamit din ang mga certificate ng (1) (2) (3) para 

mag-apply sa admission fee exemption, kung hindi naman nagbago ang suwerdo ng magulang 

compara sa nakaraang taon. 

Tingnan ang aming home page para sa higit na impormasyon tungkol sa mga 
public high school at entrance examination. 

 
○ Aichi Pref. Board of Education home page 
・https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027366.html 

Makikita ang impormasyon tungkol sa 2023 entrance examination at kalagayan 
ng application noong 2022. Makikita rin ang up-date impormasyon may kinalaman 
sa covid-19 pandemic ngayon. 

・https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/senmonkyouiku.html 
[Mga material na makatutulong sa iyo na makapasok sa espesyal na edukasiyon course"] 

○ Nagoya City High School home page 
・https://www.nagoya-c.ed.jp/highschool/ 
 

Para sa higit na impormasiyon tungkol sa  
entrance exam ng public High School, tawagan: 

 Aichi pref. board of education high school education dept. 
career guidance group 

Tel#      052 - 954 – 6786 (dial-in) 

 

 

 


