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Inilathala sa wikang: Ingles, Intsik, Koryano, Espanyol, Portugal, Tagalog at Madaling Nihonggo  
         Matatagpuan ang isyu na ito sa HP (http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html).   
 
「Masaya’t kapaki-pakinabang na kurso ng wikang Hapon para sa mga dayuhan」 

  

★Ang kurso ng wikang Hapon sa Kawasaki International Center ay… 

・May mga klaseng angkop sa bawat level ng mag-aaral. 

・Pang-maliitang grupong leksyon. 

・Lugar ng pag-aaral, pagpapayo, at pag-rerelaks para sa mga dayuhan. 

・May paalagaan ng bata para sa pang-umagang kurso（mula sa 1taong gulang）. 

Maaaring mag-aral ang mga Nanay ng walang alalahanin. 

・ Hindi lang wikang Hapon ang pag-aralan kundi pati kulturang Hapon. Mayroon ding ibento na mag-tour sa mga lugar  

・ sa loob ng lunsod. 

 Puwedeng sumali sa pamamasyal sa loob ng Kawasaki city, pamimitas ng mga peras, pag-experience ng Karigrapya  

  at handicraft. 

・Magkaroon ng maraming kaibigan. 

 

  ・May level check para sa mga makakabasa ng Hiragana at Katakana. 

  ・Ilalagay ka sa klase na nababagay sa iyong level. 

  ・Ang mga boluntaryong wikang Hapon ay mga titser na nakapag-aral ng pagtuturo ng wikang Hapon para sa mga dayuhan  

★Anong klase ang mayroon ? 

  ・Mayroong mga halos 12 na klase mula sa pang-beginners, pang-intermediate hanggang pang-expert na klase. 

 

  【Klase para sa intro～beginners】 Gagamit ng librong gawa ng mga boluntaryong guro{Nihonggo 160 oras 1&2}sa halagang  

1,200 yen bawat aklat . Magpapaliwanag sa madaling salitang wikang hapon para maintindihan. Maaaring makapag-aral ng 

salitang kinakailangan sa pang–araw araw na pamumuhay. Unti-unti , mag-aaral din ng Kanji. Sa klase ng intro maaaring 

makapag-aral ang sinumang banyagang baguhan ng wikang hapon. 

            
  【Klase para sa Intermediate】gagamiting ang pangkaraniwang textbook.Makapag-level-up ng abilidad ng wikang hapon. 
Tinitignan ng guro ang situwasyon ng bawa’t mag-aaral at tuturuan. 
  【Klase para sa expert】May mga free talk at discussion (pagtalakay) batay sa artiklo ng mga diyaryo at balita 
   
 

� Pang-umagang kurso Tuwing Martes・Biyernes ９：５０～１１：５０   
＊May paalagan ng bata.（mula sa 1 taong gulang pataas, libre） 

       １st sem：Ika-19 ng Abril（Martes）～Ika-8 ng Hulyo（Biyernes）      \１１，０００（２２ beses） 
       ２nd sem：Ika-20 ng Septyembre（Martes）～Ika-6 ng Disyembre（Martes）  \１１，０００（２２ beses） 
       3rd sem：Ika-13 ng Enero, 2012（Biyernes）～Ika 9 ng Marso（Biyernes） \８，５００（１７beses） 
            

◎Panggabing kurso tuwing Miyerkules １８：３０～２０：３０   ＊Walang paalagan ng bata。 
       1st sem：Ika-20 ng Abril～Ika-13 ng Hulyo     \６，０００（１２beses） 

２nd sem：Ika-7 ng Septyembre～Ika-21 ng Pebrero  ￥７，５００（１５beses） 
３rd sem：Ika-11 ng Enero , 2012～Ika-7 ng Marso \４，５００（9beses） 

      

・Bukod sa matrikula, may bayad para sa textbook. 
・Paalala：Ang bayad ng matrikula ay hindi na ma-re-refund. 

 

 

【katanugan】KawasakiInternationalAssociationTEL.044-435-7000 FAX.044-435-7010 E-mail.kiankawasaki@kian.or.jp 

【Lugar】Kawasaki International Center（10 minutong lakarin mula sa Motosumiyoshi sta. ng TokyuToyoko line） 
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kalendaryo ng mga ibento sa unang kalahating taon sa loob ng Kawasaki CIty  
（Plano pa lamang ang mga petsa, Mangyaring makipag-ugnay para sa mga detalye.） 

buwan araw Ibento 
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16～17 

 

・ Kanamara festival： Wakamiya Hachimangu 

3 minutong lakarin mula sa estasyon ng Kawasaki ng Keikyu Daishi line 

・・Kawasaki Asian Piesta： Sa paligid ng JR Kawasaki Station.  

Mayo 

 

kalagitnaan 

 

katapusan 

・ Pag-bubukas ng Hardin ng rosas( Ikuta Ryokuchi Bara-en) 

 （12 minutong lakarin mula sa South Exit ng Mukogaoka Yuen station ng Odakyu Line） 

・ NakaharaKaido street Jidai Festival：Sa paligid ng Todoroki Ryokuchi 

Sumakay sa bus mula sa Musashi kosugi station ng JR Nambu line/ Tokyu Toyoko line 

Hunyo 

 

kalagitnaan ・Nagao no Sato Ajisai(Hydrangeya) Festa   Myo Raku temple 

（15 minutong lakarin mula sa bus stop galing Noborito station ng Odakyu Line） 

Hulyo 
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wala pang 

petsa 

・ International Festival：Kawasaki International Center 

（10 minutong lakarin mula sa Motosumiyoshi station ng Tokyu Toyoko Line/Meguro line） 

・ Kawasaki Daishi Furin Market Kawasaki Daishi 

（8 minutong lakarin mula sa Kawasaki Daishi station ng Keiyu Kawasaki line） 

Agosto 

 

１～３ ・ Kawasaki Sannou Fiesta：Inage  shrine  

（10 minutong lakarin mula sa Keikyu Kawasaki station） 

・ Tamagawa Fireworks Festa.river bed ng Tamagawa sa Takatsu ward. 

（8 minutong lakarin mula sa Hutagoshinchi station ng Tokyu Dennentoshi line） 

Pag-apply ng pampublikong pag-papapabahay( Shei Jutaku)    

＊Mayroong seminar para sa pag-susulat ng aplikasyon para sa pampublikong pagpapabahay sa Mayo. 

【Ano ang Shei Jyutaku】Ang Shiei Jyutaku ay mga pampublikong  

pabahay na itinatayo ng bansa at siyudad para sa mga           

 nahihirapan sa paghahanap ng bahay at murang upa.  

Ito ay pag-aari ng siyudad.Hindi katulad ng ordinaryong  

pabahay, may iba’t ibang rules katulad ng limitasyon  

ng sahod pag-apply at pagkatapos ng pagpasok sa pabahay para  

manirahan dito sa Shiei jyutaku. Kaya walang deposito o  

keymoney sa pampublikong pabahay, subalit isagawa ang  

imbestigasyon ng sahod taon-taon upang itakda kung magkano  

pauupahan ang bahay. 

【Mga pwedeng mag-apply】 (1) Kasalukuyang naninirahan at naghahanap-buhay sa Kawasaki ng may mahigit 1 taon 
        (2) Ang tinatanggap na sweldo ay kabilang sa nakatalagang limitasyon ng sahod. 
        (3)Nahihirapan sa paghahanap ng bahay at iba pa. 

【Panahon ng pag-apply】Dalawang beses sa isang taon ang pag-apply ng pampublikong pabahay sa lunsod ng Kawasaki 

Mayo（Spring）・・・ mula sa mga katapusan ng Mayo hanggang simula ng Hunyo 

（Panahon ng pag-pasok sa bahay … mula sa Oktubre – mga Marso ng susunod na taon） 

Oktubre（Fall）・・・mula sa mga katapusan ng Oktubre hanggang simula ng Nobyembre 

（Panahon ng pag-pasok sa bahay …mula sa Abril ng susunod na taon hanggang mga Septyembre） 

 

【Katanugan】Kawasaki-shi Jutaku Kyokyu Kousha Kouei Jyutakubu Shieijyutaku Kanri ka TEL 044（244）7578 

     http://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/index.php4 

  Iskedyul ng Konsultasyon  『10:00～12:00  13:00～16:00』 
Tagalog    Martes at Miyerkoles                    ※  Tinatanggap  din ang konsultasyon sa 
Espanyol   Martes at Miyerkoles                      wikang hapon 
Koryano    Martes at Huwebes                          *Libreng Konsultasyon sa Gyouseishoshi  
Ingles       Lunes～Sabado                                 Ika-17 ng  Abril Linggo 
Intsik         Martes, Miyerkoles at Biyernes              14:00-16:00 (kailangan ang  reserbasyon para sa interpreter)   
Portugis     Martes at Biyernes                              2F Kawasaki International Center conference room 
                                             Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki   044-435-7000 
              Kawasaki Ward offce (Libreng konsultasyon)                            Asao Ward office (Libreng konsultasyon) 

SEMINAR sa pagsusulat ng Aplikasyon sa 
Pabahay! 
Kailan: katapusan ng Mayo~ 
Tignan sa HP ng Kawasaki International 
Association 
Bilang ng tao: 20 katao 
Pag-aaplay para sa seminar: anytime mula 
ngayon. 

wika Araw Oras 
Ingles １、３ Huwebes １４：００～１６：３０ 
Intsik １、３ Martes １４：００～１６：３０ 
Tagalog １、3  Martes ９：３０～１２：００ 

wika araw Oras 
 Ingles １、３ Huwebes ９：３０～１２：００ 
Intsik １、３ Martes ９：３０～１２：００ 
Tagalog １、3 Miyerkoles １４：００～１６：３０


