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Ang Isang Araw sa Junior High School 

Ang isang klase ay may 50 minutos na itinatagal sa Junior High School. May sariling adviser ang bawat klase o seksyon, 
subalit ang mga guro na nagtuturo ay magkakaiba sa bawat mga aralin o subject. Ito ang kaibahan sa elementarya. Ang 
isang seksyon o klase ay binubuo ng hindi hihigit sa 40 estudyante. Walang pasok ang mga bata  
sa araw ng Sabado at Linggo subalit mayroon silang sports / club activity  (bukatsudou).   
 
 
 

Ang oras ng klase sa First Year ( Halimbawa sa isang paaralan ) 

   Lunes    Martes  Miyerkules   Huwebes   Biyernes 

        Sport / club activity ( May mga araw na hindi ito isinasagawa.  

Aktibidad 
sa Umaga 

Pagtitipon Pagbasa Pagbasa Pagbasa Pagbasa 

8:50 
9:40 1 

Homeroom 
Activities Agham Matematika Matematika Agham 

Break time 

9:50 
10:40 2 Agham Japanese 

Edukasyong 
Pangkalusugan 
at Pampalakas 

(P.E.) 
Japanese Japanese 

 

10:50 
11:40 3 Ingles Fine Arts Araling 

Panlipunan 

Edukasyong 
Pangkalusugan 
at Pampalakas 

(P.E). 

Edukasyong 
Pangkalusugan 
at Pampalakas 

(P.E.) 
 

11:50 
12:40 4 Araling 

Panlipunan 
Araling 

Panlipunan Ingles Ingles Matematika 

Tanghalian 
Paglilinis 

13:50 
14:40 5 Matematika 

Technical Arts 
at Edukasyong 

Pantahanan 
(H.E.) 

Musika Pangkalahatang 
Aralin Matematika 

 

14:50 
15:40 6 

 Technical Arts 
at Edukasyong 

Pantahanan 
(H.E.) 

Japanese Moral 
Pangkalahatan 
/ Musika / Fine 

Arts 
15:45 
15:55 Uwian      

16:00 Uwian    Sport / club activity (May mga araw na hindi ito isinasagawa.  

Sumangguni sa guro kung mayroong katanungan o hindi maintindahan. 
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 Sport / Club Activity (Bukatsudou) 

Halos lahat ng Junior High School (chugakko) dito sa Japan ay may Sport / club activity (bukatsudou).May pang- sport 
o pampalakasan at pang-kulturang aktibidad dito. Ito ay ginaganap matapos ang buong araw nilang pag-aaral sa klase. 
Subalit mayroon din namang bukatsudo na ginaganap sa umaga. Ang haba ng oras ng pag-eensayo nila ay batay sa uri 
ng kani-kanilang aktibidad at may pagsasanay din na ginaganap sa araw ng Sabado. Makinig mabuti sa mga paliwanag 
ukol sa bukatsudo bago pumili at magdesisyong pumasok dito. Kung may mga bagay na hindi maintindihan, sumangguni 
sa guro. (Tingnan ang [Shool Sports/Club Activity] sa pahina p.68 ) 

 
 Mga Aktibidad sa Umaga 

Aalamin ng guro kung sino ang lumiban (absent) sa eskuwela bago magsimula ang klase sa araw na ito. Matapos nito, 
may mga paaralang magsisimula sa mga maikling aktibidad katulad ng pagbasa, drill o speech. May paaralan ding 
isinasagawa ang pangkalahatang paglilipon. 
 
 

 Klase (Jyugyou)  

Tuturuan sila ng iba’t-ibang mga bihasang guro sa bawat aralin (subject). Dito ay  
iba’t-ibang guro ang magtuturo sa kanilang mga aralin. 
(Tingnan ang [Ukol sa Pag-aaral] sa pahina p.20) 
 
 

 Break time / Pahinga  

Ang 10 minutong break time o pahinga ng Junior High School ay hindi oras sa paglalaro. Ito ay oras ng pagpunta sa 
palikuran (toilet) at sa paghahanda o kaya sa paglipat ng kuwarto para sa susunod na aralin o subject. Kinakailangang 
nakaupo na ang mga ito sa kani-kanilang mga upuan bago magsimula ang aralin. Maaaring may pagkakaiba ang 
palikuran o toilet ng bawat chuugakko sa sariling bahay, kaya mas mabuting alamin muna ang tamang paggamit nito. 
               

 Ang paggamit ng Palikuran o Japanese toilet (washiki toile)  

Sa paggamit ng palikuran o Japanese toilet, itapon sa inidoro ang ginamit na toilet paper. Sa toilet ng mga babae 
naman, ilagay ang ginamit na “sanitary napkin” sa basurahan, huwag itapon sa inidoro. 
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 Ang Tanghalian (Kyuushoku) 

Sa Junior High School, ang tanghalian ay inihahanda at nililigpit ng mga mag-aaral o estudyante sa kani-kanilang mga 
silid-aralan. Dapat nilang isagawa ang paghahanda sa loob ng “15 minutos”, sa pagkain “20 minutos” at sa pagliligpit 
naman ay “10 minutos”. Sabay-sabay nilang pagsasaluhan ang masustansiyang pagkaing inihanda. (Tingnan ang 
[Tanghalian] sa pahina p.150) 
 

 Paglilinis 

Ang mga mag-aaral sa Junior High School ng bansang Hapon ay naglilinis ng kanilang mga silid-aralan, banyo o 
maging sa playground ng paaralan. May kani-kanilang naka-tokang lugar silang lilinisin at magpapalitan (rotation) mata- 
pos ang nakatakdang araw ng paglilinis. 
 

 Aktibidad sa Oras ng Uwian 

  Makikinig ang mag-aaral sa paliwanag ng kanilang guro, aalamin ang schedule (jikan wari) ng aralin sa susunod na 
araw. Kadalasang nakasulat sa pisara (black board) ang mga gawain at mga dadalhin. Ito ay kokopyahin at isusulat ng 
mga mag-aaral sa kanilang kuwaderno (notebook). 
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Ang Isang Taon ng Junior High School 

 
Ang Isang Taon ng Junior High School

Ang Junior High School dito sa Japan ay nagsisimula sa buwan ng Abril at magtatapos sa buwan ng Marso. 

Grade Year Level 
Ang pag-aaral sa Junior High School ay umaabot ng 3 taon. Ito ay nababase sa taon / gulang ng bata.  
Kung ang edad o gulang sa kaarawan ng bata mula sa buwan ng Abril 2 hanggang sa susunod na taon ng Abril 1 ay: 

                                              13 taong gulang  Nasa Unang baitang (1st Year )  
                                              14 taong gulang  Nasa Ikalawang baitang ( 2nd Year ) 
                                              15 taong gulang  Nasa Ikatlong baitang (3rd Year) 

Buwan 3 Semestre 2 Semestre Mahalagang Aktibidad 

Abril Unang Semestre 

Pagsisimula ng Klase 
(nyuugakushiki) 

Pasukan (shigyoushiki) 

Pangunahing Semestre 

Pagsisimula ng Klase 
Pasukan Periodic Exam 

(Mid Term / Final Term / 
Grade Year Level Exam) 

Homework Test 
Ability Test 

Sports Festival 
(taiikutaikai) 

 

Culture Festival (bunkasai) / 
Choir Contest  

Mayo Mid Term Exam 

Hunyo Final Term Exam Mid Term Exam

Hulyo Pagtapos ng Klase 
           (syuugyoushiki) 

Agusto Summer Vacation 

Setyembre Ikalawang Semestre 

Pagsimula ng Klase 
Final Term Exam 

Pagtapos ng Klase

Oktubre Mid Term Exam

Panghuling Semestre 

Pagsimula ng Klase 

Nobyembre Final Term Exam Mid Term Exam

Disyembre Pagtapos ng Klase 

 Winter Vacation 

Enero 

Ikatlong Semestre  
Pagsimula ng Klase
Final Exam (3rd Year)

Final Exam (3rd Year) 

Pebrero 
Final Exam 

(1st and 2nd Year)
Final Exam 

(1st and 2nd Year)

Marso 

Pagsasara ng Klase 
           (syuuryoushiki) 

Graduation Day o Pagtatapos 
          (sotsugyoushiki) 

Pagsasara ng Klase 
Graduation Day o Pagtatapos 

 Spring Vacation 

   Sumangguni sa guro kung may katanungan o hindi maintindihan. 

8 



 
 

 

   

9 



 
 

Semestre / Semestral 

Ang isang taong kurikulum ng pag-aaral sa Junior High School ay nahahati sa 3 semestral at sa ibang paaralan naman  
ay 2 semestral lang. Alaming mabuti sa pinapasukang paaralan ng bata kung ilang semestral mayroon ito. 

Abril Mayo Hunyo Hulyo Agusto Setyembre Oktubre Nobyembre Disyembre Enero Pebrero Marso 

Seremonya sa Pagsimula ng Klase (Shigyoushiki) 

Magkakaroon ng seremonya sa shigyoushiki sa simula ng bawat semestre ng mga paaralan. Ang lahat ng mga mag-
aaral ay magtitipon sa gymnasium upang makinig sa salita ng prinsipal, kakanta sila ng pambansang awit. Ang isa sa 
mga naatasang mag-aaral o representative ay magsasalita ng kanilang mga opinyon, mga adhikain hinggil sa buhay-
paaralan, kapayapaan para sa bagong pasok ng taon ng pag-aaral. 

Walang tanghalian sa araw ng shigyoushiki. Kadalasang natatapos sa umaga o bago magtanghali ang pasok (subalit 
sa ibang paaralan na may 2 semestral, may mga tanghalian (kyuushoku) matapos ang shigyoushiki ng Huling Semestre).  
 

Seremonya sa Pagtatapos ng Klase (Shuugyoushiki) (Shuuryoushiki) 

Sa paaralang may 3 semestral, ginaganap ang shuugyoushiki sa huling araw ng pasukan ng Una at Ikalawang 
Semestre. Ganon din naman sa paaralang may 2 semestral, ginaganap sa huling araw ng Unang semestre ang 
shuugyoushiki. Ginaganap naman ang pagsasara ng klase shuuryoushiki sa pinakahuling araw ng buong taong pag-aaral 
ng pasukan ng 3 semestral sa Ikatlong Semestre at Huling Semestre ng 2 semestral. 

Katulad sa shigyoushiki, lahat ng mga mag-aaral ay magtitipon sa gymnasium, makikinig sa salita ng prinsipal, 
makikinig sa mag-aaral na magsasaad ng opinyon at kakanta ng pambansang awit. May mga igagawad na sertipiko o 
certificate bilang karangalan sa mga mag-aaral na nagwagi sa iba’t-ibang uri ng mga aktibidad tulad ng paligsahan sa 
pag-awit, sports, laro at iba pa. 

Dahil sa ito ang kahuli-hulihang araw ng pasok sa paaralan, pagkatapos ng shuugyoushiki at shuuryoushiki, 
ipapamahagi ng kanilang guro (adviser) ang report card o grading card, ibabalik ang ibang mga papel at mga bagay na 
ginawa nila sa loob ng isang taong pag-aaral. Ito ay para mapag-isipan nila at mabigyang halaga ang kanilang mga 
nagawa at para magsikap ng mabuti sa susunod na pasukan. 

Walang tanghaliang (kyuushoku) nakahanda sa araw ng shuugyoushiki at 
shuuryoushiki, sa karamihan ng mga paaralan ay kalahating araw lamang ang  
pasok, maaga ang kanilang uwian. 
  

Unang Semestre 
( Abril ~ Hulyo) 

Ikalawang Semestre 
(Setyembre ~ Disyembre ) 

Ikatlong 
Semestre 

(Enero ~ Marso) 
 

3 Semestre 
2 Semestre 

    Unang Semestre 
   ( Abril ~ Setyembre ) 

 
  Huling Semestre 
 ( Oktubre ~ Marso ) 

  

Summer 
Vacation 

Summer 
Vacation 

W
inter Vacation 

W
inter Vacation 

Spring Vacation 
Spring Vacation 
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Ang Mahalagang Aktibidad sa Buong Taon

Mahalagang Aktibidad 
Ang malakihang aktibidad na isinasagawa ng pangkalahatang mag-aaral ] 

Sports Festival aiikutaikai), Culture Festival (bunkasai), Palaro
Malakihang aktibidad na isinasagawa sa bawat baitang o antas

Unang Baitang (1st Year) Pagsisimula ng Klase (nyuugakushiki), Orientation ng mga bagong pasok etc. 
Ikalawang Baitang (2nd Year) Ang pagdalaw, pagmamasid at ang pagsubok sa gawain ng Kompanya o 

trabaho etc.
Ikatlong Baitang( 3rd Year) Educational Trip (shuugakuryokou), Graduation Day (sotsugyoushiki) etc.

Sa Field Trip (kougaigakushuu) at Aralin sa Labas ng Paaralan / Camping (yagaigakushuu) ay magkakaiba ang 
baitang o antas ng mag-aaral sa bawat paaralan.  

Pagsusulit / Test 
    Para sa Junior High School na may 2 semestral, 4 na beses sa isang taon ang pagsusulit o test na ginaganap, 

samantalang sa Junior High School na may 3 semestral naman ay 5 beses ginaganap ang pagsusulit o test sa loob 
ng isang taon (ang mga ito ay Mid Term Test , Final Term Test , Grade Year Level Test). Pagkatapos naman ng 
mahabang mga bakasyon sa pagitan ng bawat semestral ng mga mag-aaral, sa ibang paaralan ay mga homework 
test, ability test o pagsusulit na ibibigay. Ito ay isang mahalagang pagsusulit o test ng bawat subject o akademyang 
aralin at nakasalalay dito ang kanilang marka o gradings sa pag-aaral. Ang nilalaman ng pagsusulit o test na ito ay 
base sa mga ibinigay sa kanilang araling-bahay o homework na pinag-aralan nila sa loob ng klase, kayat makinig 
ng mabuti sa guro at magbalik- aral (review) sa mga nagpag-aralang mga aralin.  
(Tingnan ang [Ukol sa Pag-aaral] sa pahina p.20) 
 

Mga Aktibidad na Sasalihan ng Magulang / Tagapag-alaga 
May mga aktibidad na mag-aaral lang ang gumaganap, mga aktibidad na sinasalihan ng magulang o tapag-alaga  

at mga aktibidad na nanunuod lang ang mga ito. 
   [ Aktibidad na mag-aaral lamang ang gumaganap ] 

Ekskursyon o field trip, Aralin sa labas ng paaralan / Camping, Ang pagdalaw, pagmamasid at ang pagsubok sa 
Gawain ng Kompanya o trabaho, Lakbay Aral (Educational Trip) at iba pa. 

   [ Aktibidad na Sinasalihan ng Magulang / Tagapag-alaga] 
Seremonya ng Pasukan, Graduation Day, Pagdalaw ng Guro sa Bahay(kateihoumon), Pagsasangguni 
(kondankai), Pag-oobserba sa Klase (jyugyousankan), Pagsasanay sa Oras ng may Sunog at Lindol (Fire and 
Earthquake Drill) (hinankunren) pagsasanay sa pagsundo sa bata sa mga di inaasahang pangyayari 
(hikiwatashikunren), Sports Festival, Culture Festival at iba pa. 

 
Tungkol sa mga Bayarin 
Tungkol sa mga uri ng mga bayarin 

      Maraming uri ng mga bayarin sa Junior High School. May mga buwanang bayarin na nakatakda at may mga ilang 
beses hinahating bayarin (installment savings). Alaming mabuti sa pinapasukang paaralan ng bata kung anong uri 
ng bayarin, kailan at magkano ang babayaran habang maaga pa. 

 

 [ Mga Halimbawa ng Bayarin ] 
  Buwanang Bayarin na nakatakda Tanghalian, PTA, Lupon ng mga Estudyante (Students Council) at iba pa. 

Mga ilang beses hinahating bayarin Lakbay Aral (Educational Trip), Graduation Album at iba pa. 
Mga ilang beses sa isang taon na bayarin Bayarin maliban sa mga aklat na ginagamit ng bata sa pag- 
                                    aaral Supplementary Materials) at iba pa. 

Para sa ibang dahilan na may kahirapang bayaran ang mga ito, may suporta na maaaring makatulong sa ilan 
sa mga bayaring ito, Suporta para sa Pag-aaral (Educational Financial Aid) (shuugakuenjyoseido) ang tawag 
dito. Alamin sa Junior High School para sa karagdagang kaalaman. 
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Tungkol sa Pagbayad sa pamamagitan ng Bangko (Automatic Bill-payment) 
Ang pagbabayad sa Junior High School ay hindi cash kung hindi ito ay ipapadaan sa bangko o post office. Ang 

paraan ng pagbayad sa mga bayarin ay ibabawas sa Bangko o Post Office account ng magulang o tagapag-alaga sa 
nakatakdang araw at buwan. Ito ay para maiwasan ang pagkawaglit o pagkawala ng pera ng bata kapag dinala nila sa 
paaralan ng cash para hindi makaabala sa magulang sa paghahanda ng perang cash. Alamin sa guro ng bata ang 
paraan ng pagsasagawa nito. 
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Mahabang Bakasyon 

1. Ano ang mahabang bakasyon (choukikyuuka)?  

May mahabang bakasyon sa Junior High School katulad ng summer, winter at spring vacation. Sa mayroong 3 
semestral ng Junior High School nahahati ang mahabang bakasyon sa Una, Ikalawa at Ikatlong semestre, bagamat sa 
paaralang mayroong 2 semestral naman nahahati ang mahabang bakasyon sa buwan ng Oktubre, panahon ng taglagas 
(autumn) ng Una at Huling semestre. (Tingnan ang [Ang lsang Taon ng Junior High School ] sa pahina p.8)  

Naiiba ang mga mahabang bakasyon sa bawat Junior High School kayat makakabuting alamin sa paaralan ng bata. 
 
2. Ano ang dapat gawin sa araw ng bakasyong ito? 

Kadalasan sa panahon ng mahabang bakasyong ito ay malayang magagamit ng mga bata ang kanilang oras. Kaya 
ito ay magiging dahilan ng mga pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na aktibidad (gabi na kung matulog at tanghali 
kung gumising, hindi wasto, sobra o labis na pagkain at pag-inom o kaya ay sobrang paglalaro / game). At para 
maiwasang mangyari ito, panatilihin ang tama at wastong pang-araw-araw na aktibidad para mapangalagaan ang 
katawan, tulad ng pagsali sa sports activity (bukatsudou), pagtulong sa mga gawaing-bahay at iba pang mga 
papakinabangang gawain ang makabubuti dito.  

Siguraduhing kasama ng magulang o tagapag- alaga ang bata kung pupunta sa sinehan, karaoke, game center, comic 
book at coffee shop (manga kissa), internet café at ipa pang lugar. 

 
3. Mga Araw ng Pagpasok sa Paaralan 

May mga araw na kailangang pumasok sa paaralan ang mga bata sa kabila ng kanilang mahabang bakasyon. Ipaalam 
o itawag sa Junior High School kung liliban (absent), may sakit /nagkasugat o di kaya ay uuwi sa sariling bansa ang bata 
para maiwasan ang pag-aalala ng guro. Siguraduhing ipabatid sa paaralan ang pagliban ng bata sa araw na ito.     

Halimbawa ng Araw ng Pagpasok sa Paaralan
Summer Vacation : Pagpasok sa Paaralan (toukoubi), Pagbabalik Aral (gakushuubi), Supplementary Class , 

 Swimming lesson, Sports club activity at iba pa. 
Winter Vacation : Pagbabalik Aral, interview (mendan), Sports club activity at iba pa. 

Ukol sa Sports Club Activity  
Karamihan sa mga paaralan ay kinakailangang papasukin ang mga bata sa panahon ng summer, winter at spring 

vacations upang mag-ensayo (practice) o maghanda para sa laban. 
 

4. May Araling- pambahay bang ibibigay? 

May araling-pambahay na ibinibigay sa mahabang bakasyon, halimbawa ay 
Summer Vacation : Mga Katanungan, Research, Book Report (dokushokansoubun), Poster Making at iba pa.
Winter Vacation : Mga Katanungan, Calligraphy (kakizome) at iba pa. 
Spr ing Vacation : Mga Katanungan at iba pa.

  Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Alamin sa guro ang tungkol sa mga araling-pambahay na hindi maunawaan o maintindihan. May nakatakdang araw 
ang pagpapasa ng mga shukudai kaya planuhing mabuti ang paggawa nito at tapusin ng maaga nang maiwasan ang 
pagmamadali sa bandang huli. May mga shukudai na kinakailangang ipasa sa araw ng pagpasok (toukoubi) sa loob ng 
mahabang bakasyon. Alaming mabuti ang araw at petsa ng pagpapasa ng mga ito. Para sa mga mahihirap na uri ng 
araling-pambahay, isangguni sa guro para mapag-usapan ang tungkol dito. Pagtiyagaang gawin ang araling-pambahay 
hanggang abot- kaya. 
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 Ukol sa Pag-aaral 

1. Ano ang mga pinag-aaralan? 

Iba’t- ibang uri ang mga pinag-aaralan sa Junior High School. Maliban sa class adviser (tannin), May mga bihasang 
guro sa iba’t -ibang panig ng akademya (subject) ang nagtuturo. Ang mga gurong ito ang pupunta sa silid-aralan o kuwarto 
para magturo. Subalit may mga araling kinakailangang pumunta sa Music room, Science room at iba pang kuwarto para 
mag-aral. 

Dito sa Junior High School ng Japan, ang mga aralin ay itinuturo sa wikang Hapon. Kung kaya mahirap para sa bata 
na unawain ang mga itinuturo ng guro kung hindi marunong magsalita at hindi makakaintindi sa wikang Hapon. Subalit 
kung ikakatuwiran ang hindi pagkakaintindi ng bata sa wikang Hapon para mag-aral, lalo itong mahuhuli sa mga pinag-
aaralan sa paaralan. Dahil dito mahirap ipagpatuloy sa mataas na antas ang pag-aaral. Kinakailangang makatapos sa 
pag-aaral ang lahat ng mga bata hanggang Junior High School ayon sa batas ng edukasyon / compulsory education 
(gimukyouiku) ng bansang Hapon. May pagsusulit o entrance examination na ginaganap para sa mga batang 
magpapatuloy ng High School. Hanggat maaari, ang mahalaga sa mga batang hindi nakakaintindi sa wikang Hapon ay 
ang magsikap ng mabuti sa pag-aaral ng aralin habang nag-aaral naman ng wikang Hapon.  

At para sa mga batang lumaki, nakagisnang mag-aral sa sariling wika ng kanilang bansa, isang mabuting paraan ang 
paggamit ng diksyonaryo habang nag-aaral ng mga aralin (subject).       

  

(1) Pag-aaral sa Bawat Aralin o Akademya (Subjects) 
Japanese, Matematika, Araling Panlipunan, Agham, Ingles, Musika, Fine Arts, Edukasyong Pampalakas at  

Pangkalusugan (P.E.), Technical Arts, Edukasyong Pantahanan (H.E.) 
 

Japanese (Kokugo) 
Sa pamamagitan ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat ng iba pa sa wikang Hapon (nihongo), 

napapalawak, mahahasa ang kakayahan at kaalaman sa pagpapaliwanag, pag-iisip, paglikha ng haka-haka at iba pa.  
Sa Junior High School, dito ay pinag-aaralan din ang mga sina-unang gamit na mga uri ng pangungusap (kobun) at 

pagsulat (kanbun). Kahit na mahirap unawain at hindi maintindihan ang mga ito, isa-isip na kakailanganing pag- aralan 
para makapasa sa mga pagsusulit o entrance test ng pagpasok sa mataas na paaralan, kahit na ang mga ito ay hindi 
nagagamit sa pang-araw-araw na kabuhayan. 

      

Sumangguni sa guro kung may katanungan o hindi maintindihan. 

Walang bayad ang mga aklat na ginagamit ng mga bata sa paaralan. At wala ring kapalit na ibibigay kapag 
ito’y nawala o nawaglit. May mga aklat na ginagamit sa loob ng 3 taong pag-aaral. Ingatang mabuti ang mga 
aklat na huwag mawala o itapon. Ang mga gamit na notebook, panulat at iba pa ay dapat bilhing pansarili. 
May mga gamit naman na gagamitin sa pag-aaral at kailangang bilihin na manggagaling sa paaralan. Para 
sa mga may kamahalang kagamitan na hindi kayang bilihin agad, sumangguni sa guro kung maaaring 
magamit o maibigay ang galing sa mga nakatapos o nakagraduate nang mga mag-aaral. Para sa mga batang 
kalilipat lang galing sa ibang lugar (transferee), dahil sa maikling panahon lang na magagamit ang ibang mga 
bagay, sumangguni sa guro kung maaaring makahiram o gamiting pansamantala ang ibang mga kagamitan 
(tools / equipments).  
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Matematika (Suugaku) 
Pag-aaral ng mga bilang, pagbibilang, pagsukat, trigonometry, at iba pang mga pagkuha ng detalye at gawain ang 

pinag-aaralan dito. Magkakaiba ang mga paraan ng pagbibilang sa matematika sa bawat bansa. Maaaring isipin na 
tama naman ang sagot pero bakit mali ang kasagutan. Mas mabuti at kapaki-pakinabang kung pag-aaralang pareho 
ang paraan nito sa Hapon at sa sariling bansa. Ginagamit sa pagsusukat ang compass (konpasu), protractor (bundouki), 
triangular ruler (sankakujyougi). Ginagamit din ang mga ito sa paaralang elementarya dito sa bansang Hapon kaya 
halos lahat ng mga bata ay may sariling mga gamit nito. Kung hindi kaagad makakabili / makakapaghanda o kaya hindi 
alam kung anong uri ang dadalhin na mga bagay na ito, siguraduhing ipagbigay- alam agad sa guro. 
 

Compass Protractor Triangular Ruler 

Araling Panlipunan (Shakai) 
Tungkol sa History (rekishi), Geography (chiri), Civil (koumin), ang mga pinag-aaralan sa araling ito. Hindi lang tungkol  

sa bansang Hapon kung hindi pati na rin sa buong mundo ang pinag-aaralan dito. Sa koumin naman pinag-aaralan 
ang tungkol sa kabuhayan, ekonomiya, politika at iba pa. 

 
 Agham (Rika)

Tungkol sa Physics (butsuri), Chemistry (kagaku), Biology (seibutsu), Earth Science (chigaku), ang araling pinag- 
aaralan dito. Ang “mga halaman at mga hayop”, “araw at buwan” at iba pang mga likas yaman ang inoobserbahan,  
ang liwanag at tunog, pressure, lakas ng kuryente (electric power) at iba pa ang mga sinasaliksik at pinag-aaralan dito. 
Hindi lang sila nag-aaral sa loob ng silid-aralan kung hindi may mga pagkakataon din na sa Laboratoryo (Science 
Room), sa paligid at labas ng paaralan nagmamasid at nagsasaliksik ang mga mag-aaral. 

Salitang Banyaga (Ingles) (Eigo) 
Sa araling ito mahahasa ang kakayahan ng mga bata sa pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, pagsusulat at iba pang 

komunikasyon sa wikang Ingles. Sa palagiang pag-aaral, maliban sa gurong Hapon, paminsan-minsan ay may 
banyagang guro (foreign teacher) na nagtuturo sa mga bata para mahasa ang komunikasyon sa Ingles. 

Kahit na masasabing eigo ang aralin, ang ginagamit na pangungusap sa pagpapaliwanag sa pagsusulit (test) at iba 
pang mga ibinibigay na suliranin ay Nihongo ang ginagamit. Kaya kahit na marunong sa Ingles ang bata, kung hindi 
naman ito nakakaintindi sa Nihongo ay mangyayaring bumaba ang marka sa pagsusulit o test. 
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Musika (Ongaku) 
Ang pag-awit ng iba’t-ibang uri ng awitin, paggamit at pagpapatugtog ng mga instrumento ang aralin na isinasagawa 

dito. Kadalasan ay sa Music room ang mga bata nag-aaral. Ang instrumentong tinatawag na alto saxophone 
(arutorikoda) ay kanya-kanyang ginagamit ng bawat mag-aaral kayat kinakailangang bumili ng pansarili nito. Ang 
ginagamit sa elementarya na sopranorikoda ay magkaiba sa arutorikoda kaya dapat mag-ingat sa pagbili nito. 

 
 Alto Saxophone (arutorikoda) 

Fine Arts (Bijyutsu) 
Ang pagguhit (drawing) ng mga larawan, paggawa ng iba’t-ibang mga bagay ay isang malugod na kinagigiliwang 

pag-aralan ng mga mag-aaral. Ang posta kara setto [may larawan sa ibaba] ay ginagamit sa Unang Baitang (1st Year), 
kayat paghandaang bumili ng isang set nito. Ang chisel (choukokutou) naman ay ginagamit sa paghugit o paghubog 
ng bagay (literary works). Sa paaralang elementarya ng Hapon ay ginagamit din ang choukokutou kaya halos lahat ng 
mga bata ay mayroon nito. Tiyakin at isangguni sa guro ukol sa mga kagamitang hindi alam o hindi kaagad maihahanda. 

Posta kara setto  Chisel (Choukokutou) 

Edukasyong Pampalakas at Pangkalusugan (Physical and Health Education) (Hokentaiiku) 
Ang pag-aaral tulad ng track and field, paggamit ng uri ng makinang pampalakas o bola, pagsasayaw, martial arts 

at iba pa ang mga pagsasanay na ginagawa dito. Dito ay pinag-aaralan din ang pagbabago sa katawan at damdamin. 
Magkabukod ang pag-aaral ng mga lalaki at babae sa hokentaiiku. 

Magpapalit ang mga mag-aaral ng unipormeng pam-P.E. (taisoufuku) o kaya panlangoy na uniporme / swim suit sa 
oras ng hokentaiiku. Kailangang iuuwi at labhan ang kasuotang ito matapos gamitin sa tuwina. Sa panahon ng tag-init 
ay gagamitin ang panlangoy na uniporme at maghanda na rin ng swimming cap at goggles. May nakatalagang uri at 
kulay ng mga gamit na ito sa paaralan. Hindi pawang laro ang ginagawa sa swimming pool kundi ito ay isang pag-aaral 
ng pagsasanay sa paglangoy. Ang lahat ng mag-aaral ay kinakailangang magsanay nito maliban sa mga batang may 
sakit na posibleng makahawa at sa mga babae na may buwanang dalaw.  

Lalo na sa mga babae, dahil sa mga pagbabago ng anyo ng pangangatawan, kinakailangan ang lubos na pag-iingat 
at pagpapalit ng panloob na kasuotan, katulad ng paglalagay ng pad sa dibdib at iba pa. Dito sa bansang Hapon ay 
gumagamit ng panloob na kasuotan katulad ng kamisol o sando para hindi maging kapuna-puna ang nakasuot na bra. 

Siguraduhing ipabatid at sumangguni agad sa guro kung may ipinagbabawal o hindi karapat-dapat na isuot 
na kasuotan hinggil sa relihiyon. 

24 



 
 

25 



 
 

      
 

Edukasyong Pantahanan (H.E.) (Kateika) 
Sa araling ito pinag-aaralan ng mga bata ang pagluluto, pananahi at ang mga paggamit ng mga kagamitang ito. Dito 

ay madadagdagan ang kanilang mga kaalaman hinggil sa mga mahahalagang pang-araw-araw na pamumuhay. 
Ihahanda nila ang mga gamit (sewing kit) (saihoudougu) sa oras ng pananahi. Sa elementarya ng Hapon ay gumagamit 
din ang mga bata ng saihoudougu kaya halos lahat ng mga mag-aaral ay may sariling gamit. Sumangguni sa guro kung 
hindi kaagad maihahanda o hindi alam ang kailangang gamit sa pananahi. Sa araw ng pag-aaral sa pagluluto, 
kailangang ihanda ang epron, bandana, mask at basahan. May mga pagkakataon na kailangang magdala ng iba pang 
mga pansahog mula sa bahay para gamitin sa pagluluto, katulad ng mga gulay, prutas at iba pa. Dahil ang pagluluto 
ay ginagampanan ng bawat grupo o lupon ng mag-aaral, malaking abala ito sa grupo kung makalimutan ang mga 
sahog na dadalhin. Kung ang mga sangkap o sahog na dadalhin ay hindi alam o kaya naman ay wala sa bahay, 
sumangguni sa guro. 

Siguraduhing ipa-alam at sumangguni agad sa guro kung may ipinagbabawal na sangkap o pagkain hinggil 
sa relihiyon. 

Mga gamit sa pananahi 
(saihoudougu) 

Epron 
Bandana (sankakukin) 

Technical Arts (Gijyutsu) 
Pinag-aaralan dito ang paraan ng paggamit o paggawa ng mga bagay sa pamamagitan ng kahoy, kuryente, 

kompyuter at iba pa. May mga gamit na kinakailangang bilhin at ihanda sa Unang Baitang (1st Year) ng pag-aaral dito. 
Sa kadahilanang delikado ang paggamit ng mga kagamitan (tools) na magiging sanhi ng malalim na pagkasugat, tiyakin 
at makinig sa paliwanag ng guro ukol sa wastong paggamit ng mga ito. At dahil sa wikang Hapon ang paliwanag, 
mahirap itong unawain at dahil sa hindi maintindihan ang sinasabi, mas lalong delikadong gumamit ng mga bagay na 
ito kung kaya ipakiusap sa guro ang pagbibigay, pagpapakita o pagsasalarawan ng halimbawa sa tamang paraan ng 
paggamit. 

 Woodworking Tool (mokkousetto) 

(2) Mga Pinag-aaralan maliban sa mga Aralin o Akademya (Subjects) 
Mga pangkalahatang pag-aaral Moral (Simula sa 2019 ay isa na sa Akademya), Mga hindi pang- karaniwang aktibidad  
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2. Pagsusulit (Test) 

Ang Periodic Test (teiki tesuto) at Ability Test (jitsuryoku tesuto) ay uri ng pagsusulit sa paaralan ng Hapon.  

Periodic Test  
Ang Mid Test (chuukan tesuto) ay pagsusulit na ginaganap sa bawat pagitan ng mga semestre at Final Test (kimatsu 
tesuto) naman ang pagsusulit sa katapusan ng semestre. Sa loob ng isang taon, ay mayroong 5 beses na pagsusulit 
sa paaralang mayroong 3 semestre, at 4 na beses naman ang pagsusulit sa paaralang mayroong 2 semestre. 

 

Sa pagsusulit ng Mid Test Japanese, Matematika, Agham, Araling Panlipunan at Ingles ang limang aralin na 
isinasagawa dito. Ang Musika, Fine Arts, Edukasyong Pampalakas at Pangkalusugan (P.E.) Technical Arts at 
Edukasyong Pantahanan naman ang pagsusulit sa Final Test. Ito ang binubuong 9 na aralin ng pagsusulit sa isang 
taon. 

Ipapaalam sa mga bata ang pag-aaralan sa loob ng 1-2 linggo bago mag-umpisa ang pagsusulit (test). Dito ibibigay 
ng guro ang mga pahina sa aklat na pinag-aaralan at kung ano ang mga suliranin na lulutasin sa araw-araw ng 
pagsusulit. (May mga paaralang kinakailangang ipakita ang notebook at mga suliranin na ibinigay sa kanila ng guro 
matapos ang pagsusulit.) Pag-aralang mabuti ang mga ibinigay na aralin at mga lugar na napag-aralan bago ang 
pagsusulit, ang ibinigay o ipinaalam ng guro na pag-aaralan sa pagsusulit ang higit pagtuunan ng oras at pansin. 

Walang bukatsudou na ginaganap sa loob ng isang linggo bago magsimula ang pagsusulit. Ang mga bata ay maagang 
papauwiin para pagtuunan ng pansin ang aralin at mabigyan sila ng mahabang oras para mag-aral. Kinakailangan 
ang mahabang pang-unawa galing sa pamilya ang kanilang oras sa pag-aaral. 

 

Batay sa resulta ng kanilang pagsusulit, dito malalaman kung pang-ilan sila sa buong baitang ng mga mag-aaral. Sa 
bansang Hapon ipinaaalam lang sa bawat isa kung pang-ilan sila sa buong baitang ng mag-aaral. Hindi ito 
ipinapahayag sa lahat. Ang resulta ng kanilang pagsusulit ay isa sa pinakamalaking puntos ng kanilang pangkabuuang 
grado o marka. 

Ability Test  
Ito ay ginaganap ng ilang beses sa isang taon. At mas maraming beses isinasagawa ang pagsusulit na ito sa Ikatlong 
Baitang (3rd Year) para mapaghandaan nila ang High School entrance examination. 

Dahil ito ay isang pagsusulit sa kanilang abilidad, kasama ang lahat ng mga pinag-aralan sa umpisa pa lang ng araling 
pinag-aralan nila. 

 

Ang resulta ng kanilang pagsusulit ang magbibigay kaalaman sa kanila kung pang-ilan sila sa bilang ng buong baitang 
ng mag-aaral. Dito sa bansang Hapon tanging mag-aaral lang ang nakakaalam ng kanyang resulta, hindi ito 
ipinahahayag sa karamihan. 

 

Ang resulta ng pagsusulit na ito ay makakatulong kung saan at anong uri ng High School o mataas na paaralan ang 
posibleng mapapasukan. 

 
Dahil sa kalahating araw lang isinasagawa ito, maagang makakauwi ang mga bata matapos ang pagsusulit. Sa 

sariling bahay na sila kakain ng pananghalian. Pag-uwi ng bahay, kailangang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral sa 
susunod na pagsusulit, hindi ito oras ng paglalaro. 

 
Ang ibang pagsusulit ay isinasagawa matapos ang mahabang bakasyon ng Summer at Winter. Ang pagsusulit ay 

batay sa mga ibinigay sa kanilang araling-bahay o homework, may mga short test o maikling pagsusulit din na 
isinasagawa sa klase. 
  Kung isasakatuwiran ang walang kaalaman o dahil sa hindi makaintindi ng Nihongo, para lang huwag kumuha ng 
pagsusulit, hindi mabibigyan ng grado o marka ang bata. Kung kinakailangang sulatan ng yomigana (letra o titik ng 
katakana o hiragana para madaling mabasa ang kanji), nakakaintindi ng mga suliraning ibibigay sa Matematika, o kaya 
nakakaintindi ng mga suliranin o katanungan sa Ingles at iba pa na maaaring iawas para sa kakayanan ng bata ang 
pagsusulit, sumangguni sa guro para ito ay mapaghandaan. 
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 Ang pagmamarka (Checking) sa pagsusulit 
Sa bansang Hapon, ang ibig sabihin ng  ay tama, , naman ay mali ang makikitang pagtatama sa 

pagsusulit ng papel ng mga mag-aaral. 

3. Tungkol sa Pagmamarka 

Ang pangkalahatang marka o grado ng bawat aralin (subject) ay itinatala ng guro sa grading report card 
(tsuuchihyou) sa tuwing katapusan ng bawat semestre. Magkakaiba sa bawat junior high school ang pagtatala at 
paglalagda sa tsuchihyou. Ang bilang 1~5 ang makikitang grado o marka na nakasulat sa grading report, at ang bilang 
5 ang pinakamataas na grado o marka sa bawat aralin. Ang paglalagda ng markang ito ay hindi lang kinukuha sa 
resulta ng pagsusulit (test) kung hindi kasama na dito ang asal o pag-uugali (behavior) na ipinakikita ng bata sa pag-
aaral, ang paggawa at pagpasa ng mga araling ibinigay ng mga guro at iba pa. Kahit na hindi makakuha ng mataas na 
puntos sa pagsusulit (test) kapag maganda naman ang ipinakikitang pag-uugali at matiyaga o masipag gawin ang mga 
aralin, hindi ito makakakuha ng masyadong mababang marka o grado. Magkakaroon ng ganang magsikap sa pag-
aaral ang bata kapag nakita niyang maganda at maayos ang resulta sa tsuuchihyou. Ang grading report card ay 
iginagawad sa lahat ng mga bata sa huling araw ng pasukan ng bawat semestre, alamin at basahin ang mga nakasulat 
na puna ng guro at sa harap ng bata, purihin ito sa mga magagandang resultang nakalagda sa tsuuchihyou. 

Pag-usapan na rin ang susunod na gagawing pagsisikap sa pag-aaral. Ang grading report card ay gagamitin sa loob 
ng isang taon, ingatang madumihan at huwag mawaglit o mawala. Huwag kalimutang dalhin sa Junior High School sa 
unang araw ng pasukan ng bawat semestre. Bilang katibayan na ang grading report card ay nakita o nabasa na ng 
magulang o tagapag-alaga, huwag kaligtaang lagdaan o pirmahan ang lugar sa tsuuchihyou na nakalaan para sa 
magulang o tagapag-alaga.  

Makipag-ugnayan sa guro at alamin ang paraan ng pagbasa kung ito ay hindi maintindihan.  
      

Sa Junior High School ng bansang Hapon, walang batang ibinabagsak (rakudai) ng dahil lang sa mababa ang 
grado nito. At wala ring batas na iaangat sa mas mataas na baitang (tobikyuu) kung sakaling mataas ang marka o 
grado nito. Ang pag-angat ng grado ay nakabatay sa taon o edad ng bata. Sa kalahatan, iaangat ang bata sa 
susunod na baitang kahit na ito ay hindi makaintindi o makaunawa sa pag-aaral. Mahalaga ang pag-aaral ng bata 
sa araw-araw. Kapag uuwi at magtatagal sa sariling bansa ang bata, magiging malaking impluwensiya ito sa 
kanilang pag-aaral. Kaya hanggat maaari, ay bigyan ng halaga ang pagpapatuloy sa pag-aaral nito. 

 
4. Napakalaking Halaga ang Araling-Pambahay (Homework)  

Halos araw-araw ay may mga araling-pambahay na iginagawad ang mga guro sa mag-aaral. Hindi magiging dahilan 
ang di pagkaintindi sa wikang Hapon kaya hindi makagawa ng araling-pambahay. Makipag-ugnayan sa guro para 
mabigyan ng araling-bahay na naaayon sa kakayahan ng bata. 

 
 

Sa mga batang hindi gaanong nakakaintindi o nakakapagsalita ng Nihongo, kinakailangang pag-aralan ang araling 
pinag-aaralan din ng mga batang Hapones at sa karagdagang pag-aaral nito ay ang araling Nihongo para sa madaliang 
pagsasalita at pagkakaunawa sa wikang Hapon. Hindi katulad sa mga batang Hapones, ito ay mas mahirap gawin, 
doble ang kanilang pag-aaralan at kailangan ang masigasig na pag-aaral. Kung sa Junior High School lang ay kulang 
ang kanilang pag-aaralan. Mahalaga ang paggawa ng araling-bahay sa tahanan. Masasabing mahalaga ang pag-
aasikaso o pag-aalaga ng mga kapatid sa bahay, subalit kinakailangang mabigyan ng oras at lugar ang bata para sa 
pag-aaral nito. 
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Mga Kasuotan / Kaanyuan 
 

 

1. Kasuotan sa Junior High School 

Ang mga mag-aaral sa Junior High School ay may unipormeng (seifuku) isusuot at may mga nakatalagang damit, 
bag at uniporme sa P.E. ang mga bata sa bawat paaralan. Ang mga bagay na ito ay kanilang gagamitin sa tuwina 
habang sila ay nag-aaral sa Junior High School.  

Kinakailangang ihanda ang mga kagamitang ito bago magsimula ang pasukan. Ang impormasyon sa mga kasuotan 
at mga gamit na kailangan ay ipapabatid nang maaga pa bago magsimula ang pasukan. Nakalahad sa impormasyong 
ito ang detalye kung ano at saan maaaring bilihin ang mga nakalahad dito. Tiyakin at alaming mabuti ang mga nakasulat 
na mga kakailanganing gamit at kasuotan. Dahil sa ang mga ito ay may kamahalan, paghandaan at pag-ipunan hanggat 
maaga.  

Maaari ding gamitin ang pinaglumaang mga uniporme at gamit ng kapatid kung ito ay galing sa parehong Junior 
High School. At kung may mga kaibigan o kakilala na nanggaling sa parehong paaralan, maaari rin namang hingiin ang 
ginamit na uniporme at iba pang mga gamit nito. May mga lugar o distrito na nagsasagawa katulad ng ukay-ukay o free 
market (bazaar) sa paaralan at doon ay may mga uniporme na mabibili sa murang halaga. 

 

2. Ano ang mga kasuotan? 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan.

Uniporme (seifuku) 

Mga Kasuotan sa Summer Sailor Uniform at         Blazer 
White Shirt

Isusuot ng mga mag-aaral sa Junior High School 
ang mga kasuotang ito pagpunta ng paaralan at 
maging sa loob ng paaralan habang sila’y nag-
aaral.  

May pagkakaiba ang uri at disenyo ng bawat 
unipormeng isusuot, katulad ng Sailor Uniform, 
Students Uniform, blazer at iba pa. Alamin ang uri 
at disenyong ginagamit sa paaralan ng 
papasukan ng bata. Ang mga bata ay mabilis 
lumaki, lalo na ang mga batang lalaki, kaya kung 
maaari ay bilihin ang medyo may kalakihan (size 
allowance). 

Ang Summer Uniform at Winter Uniform ay ang 
dalawang uri ng kasuotan ng mga mag-aaral. Ang 
summer uniform ay mula sa buwan ng Mayo 
hanggang sa buwan ng Oktubre, at ang winter 
uniform naman ay sa buwan ng Oktubre 
hanggang sa buwan ng Mayo. May isang linggong 
palugit ang pagpapalit ng mga uniporme sa 
pagitan ng pagbabago ng panahon ng Summer at 
Winter. 

Kasuotan sa W
inter 

Sailor Uniform at          Blazer   
Students Uniform           
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Mga Bag 

 Ito ang bag na paglalagyan ng mga aklat at mga 
kagamitan sa pag-aaral (school supplies) na gagamitin 
sa araw ng pagpasok.  

Maraming mga nakatalagang dalhin ang mga mag- 
aaral sa araw-araw. Ang uri o klase ng mga bag na 
dadalhin ay iba sa bawat mga paaralan. Alaming 
mabuti ang uri ng bag na gagamitin ng bata sa 
paaralan. 

May mga araw na hindi kasya ang mga gamit sa 
bag, kaya maghanda ng isa pang lagayan (extra) 
nito. May mga paaralang nakatalaga kung ano ang 
uri ng isa pang bag (extra) na paglalagyan. Alamin 
kung anong uri nito. 

Uniporme sa P.E. 

Uniporme ng P.E. 

P.E. Uniform   Jogging Pants 

Magpapalit ng P.E. uniform ang mga bata sa oras 
ng taiiku. Isusuot nila ang jogging pants sa panahon 
ng taglamig (winter). Kinakailangang lagyan ng 
burdadong pangalan na nakatahi sa puting tela 
(zekken) para makilala kung sino ang may-ari nito.  

At may mga Junior High School na pinapayagang 
isuot ng mga mag-aaral ang jogging pants sa oras ng 
klase o sa oras ng pagpunta sa bukatsudou. 

W
ind Breaker 

Sa panahon ng taglamig (winter) may mga 
paaralang nagpapahintulot sa mga mag-aaral na 
isuot ang wind breaker sa bukatsudou. 

Mga Sapatos 

Panlabas na 
Sapatos 

Puting sapatos ang halos ginagamit at naka-
takdang isuot ng mga mag-aaral sa pagpasok at pag-
uwi ng paaralan. Ito ang ginagamit sa oras ng P.E. 

Isulat ang pangalan sa lugar na madaling makita sa 
bahagi ng sapatos. 

Panloob 
na Sapatos

May mga nakatalagang sapatos o tsinelas na 
nararapat isuot sa loob ng paaralan at sa gym 
(taiikukan) sa bawat paaralan. Alamin sa paaralan ng 
bata kung anong uri ang isusuot sa mga lugar na ito. 

Isulat ang pangalan sa lugar na madaling makita sa 
bahagi ng sapatos.  

Sapatos 
(tsinelas)
sa Gym 

Medyas 

Puting medyas ang karamihang gamit ng mga mag-
aaral at may mga paaralang nagpapahintulot sa may 
maliit na disenyo ng isang bahagi sa medyas. May 
mga paaralan namang nagpapahintulot sa mga mag-
aaral na magsuot ng itim na tights. 
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3. Buhok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sa Panahon ngTaglamig 

Malamig sa loob ng paaralan sa panahonng taglamig (winter). Ang mga pinahihintulutang gamit sa panahong ito ay   
magkakaiba sa bawat paaralan. Alamin sa Junior High School na pinapasukan ng bata kung anong mga gamit sa 
panlamig ang maaaring gamitin o dalhin at kung ano naman ang mga ipinagbabawal na gamitin o dalhin. 

5. Panatilihin ang Kalinisan! 

Ang unipormeng panlamig (winter uniform) ay hindi madali at basta-bastang nalalabahan dahil sa uri ng tela nito 
(ngunit sa kasalukuyan ay may mga panlamig na unipormeng madaling labhan). Para mapanatili ang kalinisan sa 
katawan, magpalit ng panloob na kasuotan sa tuwina. 

Palitan at labhan araw-araw ang mga panloob na kasuotan, medyas, uniporme sa P.E. at maging ang pang tag-init 
(summer uniform). Ang katawan ng bata ay unti-unting nagbabago at magsisimula nang magkaroon ng ibang amoy. Ito 
ay magiging balakid sa pakikisalamuha sa kapwa.  

Panatilihin ang kalinisan para sa maginhawang buhay sa paaralan. 
   
6. Mga Karaniwang Katanungan

 Bakit hindi puwedeng gumamit o maglagay ng pabango sa paaralan? 

Hindi nakasanayan ng mga batang Hapon ang maglagay o gumamit ng pabango at hindi ito sanay sa mga amoy 
ng pabango. Kaya kung sakaling gumamit ng pabango ang bata sa Junior High School, kahit na ito ay mabango 
ang sasabihin ng mga kamag-aral na Hapon ay mabaho o maalisansang. 

    May mga dahilang naglalagay ng pabango dahil hindi nakapaligo, subalit sa kadahilanang mataas ang humidity
 at temperatura ng init ng hangin, madaling pagpawisan ang bata. Kung kayat nararapat na maligo araw-araw at 

iwasan ang paggamit ng anumang uri ng pabango.  

Buhok sa mga Batang Lalake at Batang Babae 
Ipinagbabawal ang pakukulay ng buhok (hair dye), paggamit ng  
raizor at pagpapakulot ng buhok. 
Bawal ang paggamit ng wax, hairspray, mousse at iba pa sa buhok. 

Huwag paaabutin ang bangs (buhok) sa kilay.

Batang Lalaki Batang Babae 
Ang buhok sa gilid ay huwag papaabutin sa tenga. 
Hanggang kuwelyo lamang ang haba ng buhok sa  
may likuran. 

Pusurin ang buhok kung ito ay lampas ng balikat. 
Gumamit ng kulay itim, navy blue, o brown na hair pin o hairband. 
Huwag gumamit ng maraming kulay (colorful) na palamuti. 

Check Check Check
Sweater (Isusuot na Pang- 
ilalim sa Uniporme) Tights (Pambabae) Muffler / Neck warmer 

Guwantes (Gloves) Coat (Dark Color) Heat packs 
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 Puwede bang gumamit ng hikaw o kuwintas? 

Hindi gumagamit ng kuwintas o hikaw ang mga bata sa Junior High School ng bansang Hapon. Ang mga 
mahalaga o kinakailangang bagay lamang ang nararapat dalhin o gamitin sa loob ng paaralan. Maaaring 
kumpiskahin ng guro ang mga palamuti tulad ng hikaw at kuwintas na makikitang gamit o dala ng bata. Para 
maiwasang mapahiya ang bata, huwag payagang magsuot o gumamit ng anumang uri ng palamuti 
(accessories) sa pagpasok ng paaralan.  

 
 Bakit hindi puwedeng magkulay ng buhok o gumamit ng make up? 

 Ang pagkukulay ng buhok, paggamit ng make-up para magpaganda ay maaaring ipinahihintulot sa ibang 
bansa subalit mahigpit na ipinagbabawal ang mga ito sa Junior High School ng bansang Hapon. Ang 
pagkukulay ng buhok, paggamit ng make-up ay isang pagsuway sa regulasyon ng paaralan. Kung may 
makikitang mga batang Hapon na nagkukulay ng buhok at may gumagamit ng make-up, sila ang mga batang 
sumusuway sa regulasyon ng paaralan. Huwag tumulad sa kanila.  

Dahil itim ang kulay ng buhok ng mga batang Hapon, madaling makikita o mahahalata kapag nakulayan 
ito. Para sa mga batang may natural o ipinanganak na brown o gold ang buhok, hindi na kailangan pang 
kulayan ito ng itim. Ipagbigay-alam sa guro. 
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Mga Bagay na Kailangan sa Junior High School 

Maraming mga dapat ihanda sa pagpasok ng Junior High School. Ang mga ihahandang gamit at uri (katulad ng 
kulay ng sapatos at iba pa) ay naiiba sa bawat paaralan ng Junior High School. May mga kagamitan na sa paaralan 
lang puwedeng bilihin o kunin, kung kaya tiyaking mabuti ang mga kailangang gamit ng bata. May ibang mga gamit 
naman na pinahihintulutang kahit anong uri ang bilhin katulad ng materyal na pansulat (school supplies). Maaaring 
gamitin ang ginamit na sapatos ng bata sa elementarya. May mga uniporme (seifuku), bag at iba pa, na maaaring 
tanggapin buhat sa mga kakilala o sa parehong distrito na hindi na kakailanganin, makipag-ugnayan ukol sa bagay na 
ito. (Tingnan ang [Mga Kasuotan / Kaanyuan] sa pahina p.32) 

 

Sulatan ng pangalan ang lahat ng mga gamit ng bata. 
Sa bansang Hapon, ang mga uniporme, P.E. uniporme at iba pang mga gamit ng mag-aaral ay magkakapareho 

lahat sa Junior High School. Kapag sa oras ng kanilang pagpapalit ng kasuotan, may mga hindi inaasahang sandali na 
ito ay malaglag o mapasama sa ibang mga gamit at kung ito ay may pangalan, maaaring ito ay maibalik sa may-ari. 
May mga paaralang nakatakda kung gaano kalaki at saang bahagi isusulat ang pangalan ng bata, alamin at tiyaking 
mabuti ang ukol dito. At kung sakaling may nakasulat na ibang pangalan (nanggaling sa iba) sa gamit, burahin ito at 
isulat ang pangalan ng bata. 
 

May mga bagay na puwedeng dalhin sa paaralan ng ibang bansa subalit sa Junior High School ng bansang Hapon 
ay mahigpit na ipinagbabawal dalhin tulad ng mga sumusunod: 

 

Halimbawa
Mga Palamuti sa Katawan / Accessories (hikaw, singsing, kuwintas at iba pa) 
Mga Tsitsirya / Snacks (gum, biskit, kendi at iba pa) 
Ipinagbabawal ang kumain ng kahit na anong uri ng tsitsirya sa oras ng break time / recess sa Junior High School. 
Pera 
Hindi pinahihintulutang magdala ng pera ang mga bata at walang mga mabibilhan ng tsitsirya o juice sa Junior 
High School. Bawal din ang magpunta sa mga tindahan para bumili ng tsitsirya o juice sa oras ng pag-uwi galing 

     sa paaralan. 
Mobile / Cell Phone 
Mga Uri ng Kards / Playing Cards 
Iba’t-ibang uri ng Laruan 
 

 

Ang Pinakamahalagang Bagay 

Mga Bagay na Hindi Dapat Dalhin 

     Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Halimbawa ng mga Bagay na Bibilhin 

Ang mga nabanggit dito ay karaniwang halimbawa ng mga kagamitang bibilihin. Sa kadahilanang may pagkakaiba 
sa bawat paaralan ng Junior High School, tiyakin sa paaralan ng bata at alamin ang mga kinakailangang gamit na 
bibilhin.  Ang mga aklat ay boluntaryong ipinamamahagi. 

 
Mga Kasuotan (Tingnan ang [Mga Kasuotan/ Kaanyuan] sa pahina p.32) 
Dahil sa may mga kanya-kanyang regulasyon at sistema sa bawat Junior High School, may mga kagamitang mabibili   

lang sa isang nakatakdang bilihan o tindahan (shop) na hindi mabibili sa ibang lugar, kung kayat siguraduhin muna  
ang mga gamit na ito bago bilhin. Mayroon ding nakatakdang araw at oras na may mga magbebenta ng mga uniporme 
uniporme (seifuku), P.E. uniform at iba pa sa Junior High School. 

 

May mga iba pang bagay na dapat bilihin katulad ng Uniporme para sa Sports club activity at sapatos. 
 (Tingnan ang [School Sports / Club Activity] sa pahina p.68)  

Mga Gamit na Panulat (School Supplies)

Pencil Case Piliin ang tamang laki na magkakasya ang mga gamit na panulat. 

Lapis Red Pen 
Mechanical Pencil

Kadalasang ipinagagamit ang lapis na HB o B. May mga paaralang ipinagbabawal ang 
mechanical pencil (sharp pen). Ang pulang ball pen ay ginagamit sa pagtatama (checking) ng 
mga aralin. 

Pambura Piliin ang madaling makabura ng letra. 

Ruler 
Ginagamit sa pagguhit. Piliin ang haba na magkakasya sa pencil case.

Magkaiba ang uniporme ng babae sa lalaki.
Mayroong para sa summer at winter.

May mahabang manggas, maikling manggas, jogging pants, short pants, quarter pants at iba pa.
Kadalasang may isang kaparis para malabhan ang mga ito. (Sa mga panahon ng pagsasanay sa 
sports festival, araw-araw na ginagamit ang mga ito at kinakailangang labhan din araw-araw). 

Kulay puti ang karamihang ginagamit. 
May mga paaralang nagpapahintulot na gumamit ng medyas na may isang maliit na disenyo.

Sapatos para sa loob ng paaralan, sapatos para sa gym, pagpasok ng paaralan at iba pa.
May mga pagkakataong kakailanganin ang lagayan ng sapatos para sa gym.

Bag na gamit sa pagpasok , ekstra bag (katulad ng knapsack at iba pa)
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Plastik na Card 
Board 

Ginagamit ito sa oras ng pagsulat sa notebook. Isinasapin sa ilalim ng papel bago magsulat 
  para sa malinis at magandang pagsusulat. 

Notebook Kailangang maghanda ng isang notebook sa bawat aralin. May mga pagkakataon na maaaring 
  makabili ng isang beses lang sa umpisa ng pag-aaral ng bata sa paaralan. 

 
Tanghalian Ang mga kailangang gamit ay may pagkakaiba sa bawat Junior High School. 

Chopstick 
May nabibiling chopstick na kasama na ang lagayan sa 100 yen shop. 

Mask Ginagamit sa paghahanda ng pagkain. Ito ay para maiwasan ang pagtalsik ng laway habang 
naghahanda ng mga pagkain. 

Napkin o place 
mat Ito ay isinasapin sa ibabaw ng desk ng bata, para hindi madumihan ito. 

Ang mga ginagamit sa pananghalian ay araw-araw na iuuwi para labhan sa bahay at dadalhin ulit sa 
kinabukasan. Mas makakabuting maghanda ng 2-3 klase nito para hindi gahulin sa paglalaba. 

 
 
 

Mga Iba pa 
Bisikleta 
 

Kinakailangang alamin ang patakaran 
ng paaralan sa paggamit ng bisikleta 
bago bumili nito. Magkakaiba ang mga 
regulasyon sa paggamit nito sa bawat 
paaralan. (Tingnan ang [Daanan sa 
Pagpasok at Pag-uwi ng Paaralan] sa 
pahina p.46) 

Helmet 
 

 
 
 
 
 
Ito ay ginagamit sa oras ng 
pagsakay sa bisikleta. May mga 
Junior High School na 
boluntaryong ibinabahagi sa mga 
batang gumagamit ng bisikleta. 

Raincoat 
 
 
 
 
 

Ito ay ipinasusuot sa mga mag-aaral 
na gumagamit ng bisikleta sa halip 
na payong, upang makaiwas sa 
sakuna. Karamihang ipinapagamit 
ang magkahiwalay na pang-ibaba at 
pang-itaas na raincoat (separate 
type) sa mga paaralan. 
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Daanan sa Pagpasok at Pag-uwi ng Paaralan 

1. Tungkol sa pagpasok at pag-uwi ng paaralan 

May mga nakatakdang daanan (tsuugakuro) ang mga mag-aaral ng Junior High School sa pagpasok ng paaralan at 
pag-uwi ng bahay. Ang daanan ng mga bata ay mga piling lugar na kokonti o bihira ang mga dumadaang sasakyan, 
may side walk (hodou) at iba pa para sa kaligtasan ng mga bata. Mga lugar na kung maaari ay malayo sa mga 
maraming tao o mga tindahan at iba pa. Gamitin ang itinalagang lugar ng paaralan na araw-araw na dadaanan sa 
pagpasok at pag-uwi. 

Ang pagpasok ng mga mag-aaral ay hindi katulad sa elementarya na grupo sa pagpasok at pag-uwi. Makisabay sa 
malapit ang bahay na kaibigan o kaklase sa pagpasok ng paaralan at pag-uwi ng bahay. 

 
2. Ang pagpasok at pag-uwi ng naka-bisikleta 

Ang paggamit ng bisikleta ay ipinahihintulot sa mga mag-aaral na malayo ang bahay mula sa paaralan. Maraming 
mga regulasyon ang paggamit ng bisikleta, makabubuting alamin ang mga regulasyong ito at siguraduhing sundin ang 
mga nakatalagang regulasyon. Para sa mga hindi inaaasahang pangyayari, katulad ng anumang uri ng aksidente, may 
insurance (hoken) sa Junior High School katulad ng Nihon Sports Shinko Center na ipapakilala para maging miyembro 
at ma-insure (para sa seguridad) ng bata. Makakasali dito ang bata sa murang halaga. 

Mga Regulasyon sa Pagpasok ng Paaralan at Pag-uwi ng Naka-bisikleta
Batang pinahintulutan ng paaralan na gumamit ng bisikleta na nakatira sa naturingang lugar.

May mga lugar na maliban sa ipinahintulot na dadaanang lugar ay maaaring dumaan sa ibang kalsada sa kung 
ang dahilan ay nasugatan o dahil sa ibang uri ng kapansanan. 
May mga lugar na maliban sa ipinahintulot na daanan o kalsada ay maaaring dumaan sa dahilan ng pagpunta 
sa Kompetisyon o paligsahan sa bukatsudou, pagsusulit (High School Entrance Exam) at iba pa na 
pinahihintulutan ng paaralan. 

Panatilihin ang pagsasaayos (check) ng kalagayan ng bisikleta sa tuwina (brake, susi, bell, ilaw, reflector o salamin) 
Dikitan / lagyan ng sticker na galing sa paaralan o kaya ng biniling sticker. 
Magsuot ng helmet sa pagsakay o paggamit ng bisikleta. 
Magsuot ng raincoat sa araw ng tag-ulan (huwag gumamit ng payong).  

Bisikletang Dapat Gamitin sa Pagpasok at Pag-uwi buhat sa Paaralan
Simpleng kulay, walang mga disenyo o dekorasyon Walang maraming pagbabago sa hawakan
Walang mga lebel sa bilis ng takbo (gear lever) Walang mga dekorasyong sticker na nakadikit
May 2 stand sa paanan (hindi puwede ang 1 stand) 
Ordinaryong bisikleta (city cycle type) (Bawal ang mountain bike o folding bike)
Nakasulat ang pangalan     Rehistrado ang Pangalan (proteksiyon kapag ninakaw ang bisikleta)  
May lagayang basket sa harapan 

 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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3. Mga dapat ingatan sa pagpasok ng paaralan at pag-uwi ng bahay 

Tuparin ang regulasyon ng trapiko. 
Dumaan sa nakatalagang daanan ng paaralan. 
Tiyakin ang oras sa pagpasok, huwag magpapahuli. 
Isuot ang uniporme sa pagpasok sa paaralan (may mga paaralang nagpapahintulot na magsuot ng P.E. uniporme 
o jogging pants (uniporme) ang mag-aaral dahil sa kanilang Sports club activity at sa araw ng Sabado o Linggo na 
kung saan kinakailangang pumasok sila para sa pagsasanay nito). 
Huwag pumunta sa kung saang lugar, pamimili o kumain.
Para sa kaligtasan ng araw na gagabihin ng pag-uwi galing sa bukatsudou, iwasan ang pag-uwi ng mag-isa.

4. Ang Regulasyon ng Trapiko sa Bansang Hapon 

Sumunod sa trapiko / traffic light. 
Gamitin ang daanan sa bandang kaliwa (ngunit ito ay depende sa sitwasyon).   
Sa paglalakad o maging sa pagsakay ng bisikleta, isang linya lang kapag maraming kasabay sa daanan.  
Huwag gamitin ang bisikleta sa pan-dalawahang sakay. 
Tumigil sa kanto, tumingin sa kanan at sa kaliwa bago dumiretso sa dinadaanan. 
Huwag gumamit ng payong, mobile o cell phone, earphone habang nakasakay sa bisikleta. 
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         Ang Pagtawag sa Junior High School 

Siguraduhing magulang o tagapag-alaga ang tatawag

1. Kakailanganing Tumawag sa Junior High School 

Kinakailangang tumawag sa Junior High School na pinapasukan ng bata sa araw ng pagliban, kapag mahuhuli sa 
pagpasok o kailangang umuwi ng maaga sa bahay at iba pang dapat ipaalam sa guro, siguraduhing magulang o 
tagapag-alaga ang tatawag sa paaralan.  

Sa panahon ng nasa elementarya, maaaring ipagbigay-alam sa paaralan ang mga ito sa pamamagitan ng pagsulat 
sa renrakuchou na iaabot sa kanilang kasama sa grupo (tsuugakuhan) para ibigay at ipabatid sa guro, subalit sa 
chuugaku ay mag-isa na silang pumapasok, hindi na ito madaling gawin. 

Ang pagtawag ay sa umaga ng hanggang  (     oras     minuto) 
 

(Paalala) Hindi sagabal sa bansang Hapon ang klima o kondisyon ng panahon. Hindi dahilan kung umulan ng tubig o 
niyebe (snow) para lumiban sa pagpasok ( Walang pasok sa paaralan kapag ang storm warning 
(boufuukeihou) ang babala ng bagyong ipinahayag).  
(Tingnan sa pahina 60 ng [Araw na Walang Pasok sa Junior High School]) 

 
2. Ang pagtawag sa Junior High School 

Ang mga sumusunod na dahilan ang kinakailangang itawag sa Junior High School. 
 

Pagliban: Kapag masama ang pakiramdam ng bata, o kaya may mga importanteng dahilan sa pamilya na 
kinakailangang lumiban. Ipaalam sa paaralan ang dahilan ng pagliban ng bata. May mga araw ng Sabado o Linggo 
na kinakailangang pumasok ang bata sa paaralan katulad ng Sports Festival (taiikutaikai). Kinakailangan ding 
itawag ito sa paaralan kung liliban. 

 

Kung mahuhuli sa Pagpasok: Tumawag sa paaralan at ipaalam ang dahilan kung bakit mahuhuli sa pagpasok. 
Ipabatid kung anong oras makakapunta sa paaralan. 

 

Sa Maagang Pag-uwi ng Bata: May mga pangyayari na kinakailangang umuwi ng maaga ang bata, ipaalam kung 
sino (pangalan) at anong oras ito susunduin. Hindi pinapahintulutang umuwi ng mag-isa ang bata. 

 
Ang pagliban sa bukatsudou, pagkahuli sa pagpasok, maagang pag-uwi at maging ang paglipat ng bahay ay 
kinakailangang itawag at ipagbigay- alam sa paaralan. 

 
Hindi masama ang pagliban ng bata sa paaralan sa araw ng masama ang pakiramdam nito. Subalit ang bilang ng 

mga araw ng pagpasok sa Junior High School ng Japan ay napakahalaga. Ito ay malaking epekto sa pagpasok ng 
mataas na paaralan (High School). Ang pagliban ay isagawa kung talagang ito ay nararapat. 

  

(Numero ng Telepono) 
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3. Ang Paraan ng Pagtawag sa Telepono 
Ang mga sumusunod ay mga paraan ng pagtawag sa Junior High School. 

 

Sa Pagliban ng Bata

Kapag mahuhuli ng Pagpasok

Kung Kailangang Umuwi nang Maaga

Sa araw na may sakit / nasugatan
Alamin sa umaga ang pakiramdam o kalagayan ng katawan ng bata. Kung ang katawan ay wala sa karaniwang 

kondisyon o masama ang pakiramdam, ipaalam agad sa Junior High School.
Halimbawa Walang Sigla katulad ng dati Pagtatae (LBM) Inuuubo Nasugatan o Napilayan

Hello, baitang / seksyon o klase, pangalan ng bata.           Tatay / Nanay po niya ito. 

Kailangan pong umuwi ng maaga sa araw na ito.

Sa oras ng     :    minuto, si                      ang susundo sa bata. 

    Ipaalam kung anong oras at sino ang magsusundo sa bata. 

Hello, baitang / seksyon o klase, pangalan ng bata.            Tatay / Nanay po niya ito. .  

Liliban po sa pagpasok ngayong araw.  

Isulat sa          ang dahilan ng pagliban. 
Trangkaso      lagnat      sugat      appointment sa baha   
masakit ang tiyan  

 

Hello, baitang / seksyon o klase, pangalan ng bata.           Tatay / Nanay po niya ito.         

Mahuhuli po sa pagpasok ngayong araw.   Mga       oras:       minuto na po makakarating. 

 Ipaalam ang oras ng pagdating sa paaralan. 

Hello, baitang / seksyon o klase, pangalan ng bata. Wala pong sigla ang bata ngayon.

Huwag papasukin ang bata kung may karamdaman. 
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 Bakit kinakailangang tumawag sa araw ng pagliban o kung mahuhuli sa klase ?

Kapag ang bata ay hindi nakarating sa Junior High School sa takdang oras ng pagpasok nito, mag-aalala 
at mag-iisip ang guro na baka may masamang nangyari (katulad ng aksidente, nasugatan at iba pa) sa bata
sa oras ng pagpunta nila ng paaralan mula sa bahay o may sakit kaya ito? 
  Kapag may tawag galing sa magulang o tagapag-alaga, hindi na mag-iisip o mag-aalala ang guro.  

Kung kayat sa araw nang may sakit, may ibang kapansanan at iba pang nararamdaman ang katawan o
iba pang mga dahilan tungkol sa bata, huwag kalilimutang tumawag sa paaralan, kahit na sa madali o paputol-
putol na salitang Hapon. 
 

Bakit kinakailangang tumawag sa araw ng maagang uuwi ang bata mula sa
paaralan? 

  May mga sandaling wala sa sariling upuan ang bata dahil sa ibang mga gawain nito. Kung sakaling biglang 
may sumundo ay hindi ito makakabalik kaagad. Hindi pinahihintulutan ng paaralan ang pagsundo ng ibang 
tao maliban sa magulang o tagapag-alaga ng bata. At hindi rin maaaring payagan kung ang bata ang 
magsasabi. Ipabatid kung anong oras at sino (pangalan) ang magsusundo sa bata. Itawag at ipaalam mismo 
ng magulang o tagapag-alaga ang hinggil sa pagsundo sa paaralan. 
 

 Bakit kinakailangang tumawag sa araw na may karamdaman? 

Mahihirapan ang bata kapag pinapasok ito sa Junior High School na may karamdaman at may posibilidad 
na lalong lumala ang nararamdaman nito.  

Isangguni sa paaralan kung kinakailangang dalhin sa ospital ang bata. Para maiwasan ang makahawa, 
maaaring ipagpaliban ang pagpasok sa paaralan. ( Tingnan sa pahina 126 ng [Impeksyon] ) 
 

 Bakit may pasok minsan sa araw ng Sabado at Linggo? 

Ang mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral ay kadalasang may pasok / trabaho sa pang-
karaniwang araw. Para mabigyan ng pagkakataong makita nila ang pagtatanghal at iba pang mga gawain
ng mga bata, ito ay isinasagawa sa araw ng Sabado o Linggo. Tumawag at ipaalam sa guro ang pagliban
ng bata sa araw na ito. 
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Sa mga Biglaang Pagtawag (In Case of Emergency) 

Sa oras na nagkasakit, nagkasugat, lumindol o nagkaroon ng anumang uri ng kalamidad, tatawagan ng paaralan ng 
Junior High School ang magulang o tagapag-alaga. Sa ganitong pangyayari, sunduin agad ang bata sa anumang oras 
ng araw na may pasok.  

Kapag may babala ng lindol, bagyo (boufu keihou) o malakas na pag-ulan ng niyebe /snow ( boufuusetsu keihou), o 
kaya Hindi pangkaraniwang babala (tokubetsu keihou) kahit na wala pang tawag galing sa Junior High School, hanggat 
maaari ay sunduin agad ang bata.  

At kung sakaling hindi agad masusundo ang bata, humanap ng ibang puwedeng sumundo. Sa pagkakataong ito, 
itawag at ipaalam sa paaralan kung sino (pangalan) ng kapalit na taong susundo. Para naman sa mga batang maaaring 
makauwi nang mag-isa, ang mga ito ay pauuwiin kaagad.  

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

 Sugat 

Malubhang Sugat 
Dadalhin agad ng guro ng Junior High School ang bata sa ospital. At 
kung nararapat gawin, tatawag ng ambulansiya ang guro. Sundin ang 
anumang mga sasabihin ng guro sa magulang / tagapag-alaga. 

Maliit na Sugat 

Bibigyan ng pang-unang lunas (first aid) ang bata sa paaralan. At kung 
nararapat, tatawagan ang magulang upang ipaalam ang kondisyon ng 
bata. Nasa pagpapasya ng magulang / tagapag-alaga kung ito ay 
dadalhin sa manggagamot. 

 Sakit 

Malubhang Sakit 
Dadalhin agad ng guro ng Junior High School ang bata sa ospital. At 
kung nararapat gawin, tatawag ng ambulansiya ang guro. Sundin ang 
anumang mga sasabihin ng guro sa magulang / tagapag-alaga. 

Nakakahawang Sakit 
(Influenza at iba pa) 

Tatawagan ng guro ang magulang / tagapag-alaga para sunduin ang 
bata sa Junior High School at upang madala ito sa pagamutan. 
Kapag magaling na ang bata, humingi ng sertipikasyon (toukou-
kyokasyou) sa doktor na nagpapatunay na magaling na ang bata at 
puwede ng pumasok sa paaralan. 

Karamdaman 
(lagnat,pagtatae,pagsusuka) 

 Lindol 

Mga babala ng lindol sa 
Tokai Region  Kung ito ay nabalitaan bago pumasok 

Huwag ng tumuloy sa Junior High School. 
 

 Kung malaman ang balita pagkapasok sa Junior High School
Sunduin agad ang bata sa paaralan.

Babala 
Paalala 

Sa lindol na mas malakas 
pa sa bilang 5 / magnitude 5 

 Babala 
 

Babala sa Bagyo 
(boufuu keihou)  Kung mabatid ang balita bago pumasok

huwag ng pumasok sa Junior High School. 
 

 Kung mabatid ang balita pagkapasok ng paaralan
uuwi ang lahat ng mga bata. May mga pangyayaring 
kakailanganing sunduin ng magulang o tagapag-alaga  
ang bata. 

Babala sa malakas na 
pagbuhos ng niyebe (snow) 

(boufuusetsu keihou) 
Hindi Pangkaraniwang 

Babala 
(tokubetsu keihou) 
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araan sa Pakikipag-ugnayan  

Sa kasalukuyan ay pangkaraniwan ng isinasagawa ang pakikipag-ugnayan ng paaralan sa magulang o tagapag-
alaga sa pamamagitan ng e-mail (internet). May website service na ipinababatid ang Junior High School sa lahat ng 
mga magulang o tagapag-alaga. Alamin ang ukol dito at pakinggan ang mga ipinapaliwanag (guidance) sa paglagay 
(input) o pagrehistro ang mail address. Kung may kahirapan sa pagrehistro (input) ng mail address, magpatulong sa 
guro.  

At para sa mga oras na hindi makokontak o mahirap tawagan ang magulang o tagapag-alaga, mangyaring ipag-bigay 
alam ang katawagan o numero ng telepono ng kalapit na lolo, lola o ng iba pang mga kamag-anak. 

Iba Pang Mga Babala 

May pasok pa rin sa Junior High School sa kabila ng bagyong katulad 
ng malakas na pagbuhos ng ulan (ooamekouzui keihou), mataas na 
pag-alon (harou keihou), pagtaas ng tubig dagat o high tide (takashio-
keihou). 
[Paunawa] Alamin ang sitwasyon sa kapaligiran at kung sa inaakalang 
ito’y mapanganib, ipagpaliban ang pagpasok sa Junior High School. 

Mga Iba 
   Pa  

Sa araw na magkaroon ng problema (trouble) ang bata, tatawagan ng 
guro ang magulang o tagapag-alaga. Aalamin at kakausapin ng mahi- 
nahon at pakikinggang mabuti ng guro ang mga pangyayari at para 
mabigyan ng oras na huminahon ang bata, may mga pagkakataong 
papauwiin muna ang bata sa bahay. 

[May mga Kaugnayang Pahina]  
 Lindol … (Tingnan ang [ Pagsasanay para sa pag-iingat sa Sunog / Lindol ] sa pahina p.96)

Babala… (Tingnan ang [ Araw na Walang Pasok sa Junior High School] sa pahina p.60)
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Araw na Walang Pasok sa Junior High School( Kyuukou ) 

Babala at Pag-iingat  
Walang pasok sa Junior High School kapag ang ibinalitang uri ng bagyo ay Boufuu Keihou (malakas na pagbuhos 

ng ulan at ihip ng hangin) Boufuusetsu Keihou o kaya Tokubetsu Keihou. Kapag ang ibinalitang uri ng bagyo naman ay 
tinatawag na pag-ulan ng malakas (Ooame Keihou) malakas na ulan at mabilis na pagtaas ng tubig (Ooame Kouzui 
Keihou), may pasok sa Junior High School. May pasok din kapag ang inilabas sa balita ay malakas na pagbugso ng 
ulan (Ooame Chuuihou) at pagtaas ng tubig / hightide (Takashio Chuuihou) sa paaralan, subalit kinakailangang alamin 
ang sitwasyon ng nasa kapaligiran at kung inaakalang mapanganib ang dadaanan sa pagpasok, tumawag sa paaralan 
at manatili na lamang sa loob ng bahay. 

 

Babala sa Bagyo (Boufuu Keihou)

Ano ang Boufuu Keihou?
Ito ay ang malakas na pagbuhos ng ulan at napakalakas na ihip ng hangin. Maaaring maging sanhi ito ng kalamidad

at kinakailangan ang mabuting pag-iingat. Kapag ito ang ibinalita, makabubuting manatili na lamang sa loob ng gusali. 
 
 
Kailan ito ipapahayag / ibabalita?

Kapag may papalapit na bagyo sa Japan. 
Kapag nakapasok na ang bagyo sa Japan. 
Kapag sobra ang lakas ng hangin. 

 
 

Paano ito malalaman? 
May iba’t-ibang paraan para malaman ang pagbabalita ng Boufuu Keihou. 

  Manood ng TV Makinig sa radyo      Magsiyasat sa internet
Alamin kung ang bagyo ay nakapasok na sa teritoryo ng bansang Hapon at tiyakin kung ang boufuu keihou ay 

ipinahayag na sa balita. 
 
 
Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? 

Alamin sa umaga bago pumasok ng Junior 
High School, at kung may bagyo o Boufuu 
Keihou nang ipinahayag sa balita  

Mapanganib lumabas ng bahay. Huwag pumasok sa paaralan. 

Kapag nakapasok na ang bata sa paaralan 
saka ipinahayag sa binalita ang bagyo o 
Boufuu Keihou  

Kanselado ang klase sa araw na ito.  
Magsisiuwian ang lahat ng mga mag-aaral. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Babala sa malakas na Pagbuhos ng niyebe (snow) (Boufuusetsu Keihou) 

Ano ang Boufuusetsu Keihou?
Ito ay babala ng malakas na pagbuhos ng yebe (snow) at malakas na pag-ihip ng hangin. Maaaring magdulot ito 

ng malaking pinsala o magiging sanhi ng isang kalamidad kayat kinakailangan ang puspusang pag-iingat. Kung ang 
Boufuusetsu Keihou ay ibinalita, manatili na lamang sa loob ng bahay. 

 
 
Kailan ito ipapabatid? 
Sa panahon ng pagbuhos ng niyebe (snow) at malakas na pag-ihip ng hangin. 

 
 
 

Paano ito malalaman? 
Tiyakin at alamin kung may Boufuusetsu Keihou ng ibinalita. May iba’t-ibang paraan para ito ay malaman. 

  Manood ngTV Makinig sa radyo Magsiyasat sa internet

Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? 

Alamin sa umaga bago pumasok ng 
Junior High School, at kung may bagyo o 
Boufuusetsu Keihou nang ipinahayag sa 
balita  

Mapanganib lumabas ng bahay. Huwag pumasok sa paaralan. 

Kapag nakapasok na ang bata sa 
paaralan saka ipinahayag sa binalita ang 
bagyo o Boufuusetsu Keihou  

Kanselado ang klase sa araw na ito.  
Magsisiuwian ang lahat ng mga mag-aaral. 

Ang hindi pangkaraniwang babala (Tokubetsu Keihou) 

Ano ang Tokubetsu Keihou? 
Ang Tokubetsu Keihou ay isang uri ng kalamidad na dumadating isang beses sa mahigit na sampung taon. 

Lubusang pag-iingat sa sarili ang ipinahahayag dito. Mas mapanganib ito kaysa Boufuu Keihou at Boufuusetsu Keihou. 
Kailangang mag-ingat ng lubusan. 

 
 

Kailan ito ipapahayag? 
Ibabalita ito sa oras na may malubhang mangyayari sa kapaligiran. 

Paano ito malalaman? 
Alamin at tiyakin kung may ipinabatid na Tokubetsu Keihou. May iba’t-ibang paraan para malaman ito. 
 Manood ngTV Makinig sa radyo Magsiyasat sa internet 
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Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? 

Alamin sa umaga bago pumasok sa 
Junior High School, at kung may 
Tokubetsu Keihou nang ipinahayag sa 
balita  

Mapanganib lumabas ng bahay. Hindi puwedeng pumasok sa 
Junior High School.

Kapag nakapasok na ang bata sa 
paaralan saka ipinahayag sa binalita 
ang Tokubetsu Keihou  

Kanselado ang klase sa araw na ito.  
Sunduin kaagad ang bata sa Junior High School. 

[ Karagdagang Kaalaman ] 
 Impormasyon sa wikang Ingles hinggil sa Keihou Chuuihou
 (Paunawa) Walang nakasulat sa ibang wika. 

 Meteorological Office Website (Website ng ulat sa Panahon sa wikang Ingles) 
 Home Page http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  

Weather/Earthquake Weather Warnings / Advisories 
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Bilang ng Mga Araw ng Pagpasok sa Paaralan 

 Bilang ng Mga Araw ng Pagpasok sa Paaralan (Attendance) 
Sa bansang Hapon ang pag-aaral ng mga bata ay may batas na tinatawag na compulsory education 

(gimukyouiku) 6 na taon sa elementarya at 3 taon naman sa Junior High School. Ito ang unang prayoridad ng bansa 
na kinakaila- ngang tapusin ng mga bata ang kanilang pag-aaral mula elementarya hanggang Junior High School. 
Hindi maaaring lumiban sa klase ang bata, maliban na lang kung ito ay may sakit. (Ipaalam sa guro kapag ang bata 
ay nagkaroon ng di inaasahang sakit na nakakahawa o kaya ang pagkamatay ng isa sa mga pamilya nito na 
magiging dahilan ng hindi pagpasok sa paaralan upang maging excuse sa klase.) Subalit sa mga dahilan na 
kinakailangang (tumulong sa gawaing bahay, manood ng world cup o dahil sa hindi maganda ang kondisyon ng 
panahon) para lumiban sa klase, ito ay hindi pinahihintulutan. (Walang pasok sa paaralan kung may babala ukol sa 
bagyo [keihou hatsureichuu] )  (Tingnan ang pahina 60 ng [Araw na Walang Pasok sa Junior High School 
(Kyuukou)] ) Ang bilang ng mga araw sa pagpasok ng bata at mga araw ng pagliban sa klase pati na ang dahilan 
kung bakit ito lumiban ay nakatala lahat sa paaralan. At ito ay isang mahalagang impormasyon ng pagpapatuloy sa 
pag-aaral para sa susunod na mataas na paaralang Senior High School. Kapag ang bilang ng pagpasok sa paaralan 
ay may kakulangan, ang bata ay mahihirapang magpatuloy sa Senior High School. Ito ang dahilan kung bakit 
importante ang bilang ng mga araw sa pagpasok (attendance) ng bata. Ang araw-araw na pagpasok sa paaralan ng 
bata ay napakalaking halaga. 

 
 Ang pag-aaral at pagpunta sa klase ng Nihongo  

Sa bansang Hapon, may mga lugar sa bawat distrito na nakalaan para sa mga bagong dating na mga bata galing 
sa ibang bansa para mag-aral habang sila’y sinasanay na matutong magsalita at umunawa ng wikang Hapon sa 
maikling panahon. Ito’y tinatawag na Tankikan shuuchuu teki, ang silid-aralang ito ay pansamantalang lugar na 
inihanda ng Lupon ng Edukasyon (Board of Education) (Kyouikuiinkai) para makapag-aral ang mga bata ng batay sa 
mga aralin ng Junior High School (paaralan na kung saan sila dapat pumasok). Bago sila pumunta ng Junior High 
School, pansamantala muna silang mag-aaral dito. Ang bilang ng mga araw ng pagpasok (attendance) nila dito ay 
nakatala sa kanilang tunay na paaralan sa Junior High School, kung kaya wala silang dapat na ipangamba. 

Subalit may mga pribadong mga klase sa pag-aaral ng Nihongo na hindi proyekto ng Kyouikuiinkai at kung sa 
lugar na ito mag-aaral ang bata, hindi maisasama sa bilang ng kanilang pagpasok ng Nihongo class na ito. 
Siguraduhin at alamin kung itong pribadong eskuwela ay nararapat (suitable) sa regulasyon ng kyouikuiinkai sa 
pag-aaral ng bata sa Junior High School at kung ang araw ng pagpasok dito ay maitatala sa attendance sa paaralan. 

 Sa oras na nahihirapan nang pumasok sa paaralan 
Sa hindi nakasanayang uri ng pamumuhay sa Japan, kakaibang kultura, wika, at maging ang sistema ng pagtuturo 

at pag-aaral sa loob ng paaralan, dahil dito ang ibang mga dahilan kung bakit nahihirapang pumasok ang bata sa 
paaralan.  

Para sa ganitong sitwasyon, upang mapangalagaan ang damdamin at isipan ng bata, may silid-aralan (kuwarto) 
na inilalaan ang paaralan para dito. Ito ay tinatawag na besshitoukou (isang kuwarto o silid-aralan) na hindi kasama 
ang mga kaklase. Sa kuwartong ito mag-aaral ang bata ayon sa sariling kakayahan at ang bilang ng pagpasok niya 
ay katulad din sa regular na pagpasok sa klase. May mga pagkakaiba ang patakaran sa bawat paaralan hinggil dito. 
Makipag-ugnayan sa guro. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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              School Sports / Club Activity 

1. Ano ang School Sports / Club Activity (bukatsudou)? 

Sa Junior High School ng bansang Hapon, may mga aktibidad na nagsasanay ang mga mag-aaral bago magsimula 
o pagkatapos ng kanilang mga akademyang aralin (subjects), isinasagawa din ito sa mga araw ng walang pasok. Ang 
pagsasanay sa mga iba’t-ibang uri ng palakasan (sports), paggamit ng mga instrumento ng musika o kaya ang pagguhit 
ng larawan (drawing and painting) ay tinatawag na bukatsudou (bukatsu ang tawag ng karamihan). Halos lahat ng mga 
mag-aaral ay miyembro o kasali sa bukatsudou. Sa Junior High School, hindi lang ang pag-aaral ang isinasagawa ng 
mga bata, sa pamamagitan ng bukatsudou, nagkakaroon sila ng mga kaibigan, nasasanay para lumakas at maging 
malusog ang katawan, dito ay natututunan din ang iba’t-ibang mga kaalaman sa tamang pag-uugali (asal). Ang 
bukatsudou (na kanilang sasalihan) ay isinasagawa sa loob ng 3 taong pag- aaral mula sa Unang baitang hanggang 
sa Ikatlong baitang ng tag-init (summer) o kaya taglagas (autumn), naiiba ang itinatagal (haba) ng pagsasanay sa 
bawat bukatsudou.  

2. Mga Uri ng Bukatsudou 

Ang Pampalakasan (sports) at Kultura (maliban sa pampalakasan) ay ang dalawang 
uri ng bukatsudou. 
Halimbawa ng mga Bukatsudou Naiiba ang mga uri sa bawat paaralan.  

 Pampalakas (Sports)  
   Baseball, soccer, volleyball, basketball, soft tennis, soft ball, track and field, swimming,  

table tennis, Japanese archery (kyuudou), Judou, Kendou at iba pa. 
Kultura (Culture)  

Brass band, chorus, chemistry, fine arts, Araling Pantahanan (H.E.) 
Tea Ceremony (sadou) at iba pa. 

  
 

3. Kinakailangan bang pumasok o sumali sa bukatsudou? 

Karamihan sa mga Junior High School ay kinakailangang sumali sa bukatsudou. Ang pagsali dito ay isang prayoridad 
para makapasok sa mataas na paaralan ng Senior High School, sa pagsali nila sa bukatsudou makikita ang katiyagaan 
at kung masigasig ang mga mag-aaral.  

Magkakaroon sila ng kaibigan sa bukatsudou maliban pa sa mga kaklase. Mga kaibigan na makakapagpayo sa 
kanila hindi lang sa bukatsudou, kung hindi pati na rin sa mga paraan ng pakikisalamuha sa kapwa mag-aaral, mga 
nalaman at nagawa sa bukatsudo na makapagbibigay ng magandang ala-ala sa kanilang buhay Junior High School. 

4. Kailan isinasagawa ang bukatsudou? 

Ang bukatsudou ay kadalasang isinasagawa sa umaga (bago magsimula ang klase), sa hapon (pagkatapos ng 
klase) at sa araw na walang pasok sa paaralan. Ang oras at bilang ng mga araw ng pagsasanay ng mga mag-aaral ay 
naiiba sa bawat uri ng bukatsudou na kanilang sinasalihan. Subalit ang lahat ng mag-aaral ay walang bukatsudou 
kapag nalalapit na ang mga araw ng kanilang pagsusulit. Ang oras sa pagsasanay ng bukatsudou ay nagbabago sa 
bawat panahon (seasons).  

 Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5. Malaki ba ang gagastusin nito? 

Ang mga kagamitan katulad ng racket, glove, sapatos na gagamitin sa bukatsudou ay kailangang bilhin. Ang mga 
kasuotang isusuot sa bukatsudou at iba pang mga kagamitan ay dapat bilhin. Kinakailangang gastusan ang mga 
gagamitin sa pagsasanay ng bata. 

May mga pagkakataon na kinakailangan din ang pamasahe para sa mga araw ng pagsakay sa tren (commute) para 
sa mga labanan (competition). May mga araw sa ibang mga lugar ng labanan o competition na kakailanganing 
magbisikleta, maghanda ng helmet kahit na hindi nagbibisikleta ang bata pag pumapasok ng paaralan. Mas makakabuti 
kung ang bata ay marunong magbisikleta para makapaghanda sa pagdating ng ganitong uri ng pagkakataon. Mas 
makakabuti rin kung ipapasok ang bata sa hoken (insurance) para makasigurado sa mga hindi inaasahang mangyayari 
katulad ng pagkakasugat o mga aksidente. 

6. Sino ang magtuturo? 

May mga gurong nakatalaga sa bawat bukatsudou. Adviser (Komon) ang tawag dito. At may mga uri ng bukatsudou 
na may espesyal na gurong (propesyonal) sa aktibidad na nagtuturo para dito. May mga pagkakataon na ang 
nakakataas na ranggo (senior) (jyoukyuusei) ang magtuturo sa mga baguhan o sa mga mabababang ranggo (junior) 
(kakyuusei). Ang tawag nila sa mga senior ay sempai.  

Hindi kinakailangang sumali ang mga magulang o tagapag-alaga sa bukatsudou ng mga mag-aaral, subalit may 
mga araw ng pagpunta sa mga lugar ng competition o labanan na kailangang samahan at gamitin ang sasakyan para 
isakay ang mga bata upang ihatid at sunduin ang mga ito. Ipapaalam sa magulang o tagapag-alaga kung kailan 
kakailanganin ang sasakyan sa madaling panahon. Isangguni sa guro kung hindi makakapaghatid sundo sa itinakdang 
araw. 

 
7. Paano ang Pagpili at Pagsali dito? 

Kailangang pag-isipan ng mabuti ang sasalihan sa bukatsudou bago pumasok sa Junior High School. Ang mga mag-  
aaral ay bibigyan ng pagkakataon na makisali o magmasid sa mga aktibidad na ginagawa sa bawat bukatsudou sa 
maikling panahon para mabigyan sila ng oras na makapagpili sa mga aktibidad na ito. Kinakailangang siguraduhin nila 
na ang mapipili nilang bukatsudou ay kakayanin nilang ipagpatuloy sa loob ng 3 taon.  

May mga pagpupulong na ginaganap para sa mga magulang o tagapag-alaga bago magdesisyon ang mga bata sa  
kanilang napiling bukatsudou. Sa pagpupulong na ito, makipag-ugnayan sa guro kung may mga pag-aalinlangan o may 
mga bagay na hindi maunawaan. 

Halimbawa ng paraan sa Pagsali
Orientation ng Bukatsudou Pagmamasid / observation Pagsubok Trial Lesson Pagsali  

Magmasid at subukan ang ilang mga aktibidad bago magpasya sa sasalihang bukatsudou. 
 
 
8. Ano ang dapat gawin kung liliban ng pagpasok sa bukatsudou? 

Ang bukatsudou ay hindi katulad sa klase at ibang guro ang nagtuturo dito. Sa araw ng pagliban dito, huwag 
kalilimutang ipaalam sa adviser (komon) ng bukatsudou.  

Hanggat maaari ay huwag lumiban sa bukatsudou subalit kung masama ang pakiramdam, huwag pilitin ang katawan 
na sumali. 
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9. Ano ang dapat na pag-ingatan?

May iba’t-ibang regulasyon sa bawat bukatsudou. Sa ibang panig ang senior (jyoukyuusei) o sempai ang nagtuturo sa  
karamihan ng mga junior (kakyuusei). Sa bukatsudou, hindi lang mga kaklase ang makakasama dito kundi mga mag-aaral 
sa iba’t-ibang klase o seksiyon, baitang o antas. Sa bukatsudou, ang pakikisalamuha sa iba’t-ibang uri ng mga mag-aaral 
ay isang mahalagang pag-aaral hinggil sa pakikitungo o pakikisama sa kapwa. Lalo na sa larangan ng pampalakasan, 
ang uri ng samahan ng jyoukyuusei at ng mga kakyuusei ay nakakalito minsan. Subalit sa bansang Hapon, ang mga 
karanasan dito ay isang araling makakapag-bigay ng malaking halimbawa sa haharapin nilang lipunan. Kung may mga 
problema o kahit na anong mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit at sumangguni sa guro.
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Seremonya ng Pasukan (Nyuugakushiki) 

1. Ano ang Nyuugakushiki? 

Ito ay seremonya para sa mga batang magsisimulang pumasok sa Junior High School na kasama ang kani-kanilang 
mga magulang o tagapag-alaga. Subalit ito ay pormal, hindi isang kasayahan na katulad ng isang party.Ito ay ang 
pagsimula ng unang araw sa pagpasok ng Junior High School na kung saan malugod na tinatanggap ng mga guro at 
ibang mga mag-aaral ang bagong pasok na mga bata.  

 
 
2. Sinu-sino ang mga dumadalo?

(1) Bata: Bagong Pasok na Bata (Mga datihang naka-enrol na bata)
(2) Magulang o Tagapag-alaga: Sa bansang Hapon ay karaniwang kasama ang nanay o kaya

ang tatay sa araw na ito. Sa kasalukuyan karamihan sa isang 
pamilya, ang dalawang magulang ay parehong dumadalo sa 
seremonyang ito. 

3. Saan ito ginaganap? 

Ito ay ginaganap sa loob ng paaralan ng gymnasium. Sa oras ng seremonya, kadalasan na ang mga bata ay nakaupo 
sa unahan ng harapan habang ang kanilang magulang naman ay nakaupo sa bandang likuran. 

 
 
4. Ano ang gagawin? 

(1) Pumunta sa reception table para ipatala ang pangalan, alamin kung anong klase o seksiyon ang bata. 

(2) Pagkatapos magpatala, papasok sa kani-kanilang silid-aralan ang bata. Ang mga magulang naman ay maghihintay 
sa loob ng gymnasium. Ang kalahati ng mga upuan sa likuran ay nakatalaga para sa mga magulang.  

(3) Magsisimula ang seremonya. Papasok ang mga bata na pangungunahan ng kani-kanilang mga guro o adviser ng 
bawat klase o seksyon. Sa pasimula, magsasalita ang prinsipal at pinuno ng PTA. Makinig sa mga sasabihin dito. 
Panatilihin ang katahimikan, iwasan ang paglipat-lipat, pagsasalita, maging ang pag-inom at pagkain sa lugar na ito. 

(4) Pagkatapos ang seremonya, babalik ang mga mag-aaral sa kanya-kanyang silid- aralan. Ang mga magulang o 
tagapag-alaga ay susunod sa silid-aralan upang makinig sa mga ipapaliwanag ng guro hinggil sa mga gawain ng 
mga bata sa loob ng isang araw, mga dadalhin, mga aktibidad sa paaralan, regulasyon at iba pa. Ang mga 
ipapaliwanag sa araw na ito ay mga mahalagang bagay kung kayat makinig ng mabuti at kung may mga hindi 
maunawaan, kausapin at alamin sa guro pagkatapos ng pagpapaliwanag. 

(5) Sa loob ng kuwarto o silid-aralan, ipapamahagi ang mga aklat sa mga bata. Dahil may mga karamihan ito, alamin 
at bilanging mabuti kung natanggap na ang lahat ng aklat na kakailanganin. At kung may kakulangan, ipagbigay-
alam agad sa guro. Pagdating sa bahay, sulatan ng pangalan ang lahat ng mga aklat na natanggap. 

 
 
 
 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5. Mga kasuotan / Ano ang mga isusuot? 

(1) Mga Kasuotan ng Bata 
Isuot ang nakatalagang kasuotan (uniporme) sa Junior High School. Dahil sa hindi party ang    

pupuntahan, huwag maglagay ng make-up o gumamit ng anumang mga palamuti (accessories)   
sa katawan. Gawing simple ang pag-aayos ng buhok. Magsuot ng puting medyas at magsuot ng 
damit na panloob na itinakda ng paaralan. Tuparin ang mga regulasyon tungkol sa mga kasuotan. 
(Halimbawa: Puting medyas o kaya may isang bahagi lang ng disenyo at iba pa.) 

 

(2) Mga Kasuotan ng Magulang o Tagapag-alaga 
Karamihan sa mga magulang na dumadalo sa seremonya ay nakasuot ng suit o pormal na damit. Bagamat walang 

nakasaad na magsuot ng ganitong uri ng kasuotan, iwasan lamang ang magsuot ng T-shirt, jeans o maong na pantalon. 
 
 

  (3) Mga Dadalhin ng Bata 
 Sapatos (uwagutsu) isusuot sa loob ng paaralan  
 Bag na ginagamit sa paaralan ng mga mag-aaral. 
 Mga bagay na dapat dalhin sa unang araw ng pasukan na nakasulat sa notipikasyon  

ng nyuugakushiki. 
 

  (4) Mga Dadalhin ng Magulang o Tagapag-alaga 
Mga bagay na nakasulat sa impormasyon (notification) para sa araw ng nyuugakushiki (tsinelas, lagayan ng isinuot 

na sapatos o plastik bag, gamit na panulat at iba pa.) 
Maaaring kunan ng litrato o video ang bata subalit mag-ingat na huwag makaabala sa ibang mga tao. Ilagay sa 

manner mode o patayin ang cell phone (telepono). 

 

 

 

       
 

6. Pumunta ng Maaga! 

Ang nyuugakushiki ay nagsisimula sa mismong nakatakdang oras. Pumunta ng maaga sa Junior High School sa 
araw na ito ng mga 15 minutos bago magsimula ang seremonya para maiwasan ang mahuli sa oras.  

 
7. Ang Nyuugakushiki ay isang pagkakataon! 

Karamihang mga dumadalo sa araw na ito ay mga bagong pasok na bata, magulang o tagapag-alaga at mga guro 
ng Junior High School. Dito makikita ang sitwasyon ng bata sa paaralan, kung sino ang mga batang makakasalamuha 
sa araw-araw na pag-aaral at kung sino ang guro sa klase. Isang pagkakataon din ito para makausap ng personal ang 
ibang mga magulang at maging ang guro ng bata. Sa mga unang araw ng pasukan, maraming mga katanungan o mga 
pag-aalinlangan na hindi maunawaan kung kayat dapat kausapin ang guro. 

Huwag kalilimutang dalhin ang Jidouseito Chousahyou / Kenkou Card. Ang Jidouseito Chousahyou ay isang uri ng 
kard na ipinadadala mula sa city hall para sa mga batang magsisimulang mag-aral ng Junior High School, na kung 
saang paaralan nararapat pumasok ang bata. Ito ang katunayan at nagpapatibay na ang bata ay nakatala o nakare- 
histro sa mismong paaralan. Huwag kalimutang dalhin ito sa araw ng nyuugakushiki. Ang kenkou kard naman ay ukol 
sa kalusugan ng katawan ng bata. Ang mga ito ay mahalagang dokumento na dapat dalhin, ingatan ito na huwag 
mawaglit. 
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Pakikipag-usap sa Guro 

May mga nakatakdang araw ng pag-uusap ang guro at magulang o tagapag-alaga tungkol sa bata, tungkol sa 
pamilya at iba pang tungkol sa pag-aaral ng bata,sa pagpapatuloy ng pag-aaral pagkatapos ng Junior High School 
at ito din ang araw ng pagpapalitan ng impormasyon. Huwag kalilimutang magdala ng tsinelas pagpunta ng 
paaralan. Bukod pa sa araw na ito, maaari rin namang makipag-usap sa guro sa anumang oras kung may nais na 
sabihin. 

 
1. Ang Pagdalaw ng Guro sa Tahanan (Katei Houmon) 

Dadalaw ang guro sa bawat tahanan ng bata. Isasaayos at iaawas ng guro ang oras sa magulang o 
tagapag-alaga kung kailan puwedeng makadalaw ito sa tahanan. Siguraduhing nasa bahay ang magulang o 
tagapag-alaga sa nakatakdang araw at oras ng pagdalaw nito. 

Isasaayos ng guro ang mga pupuntahan sa araw na ito, mga ilang tahanan ng mag-aaral ang dadalawin at ang 
haba ng oras na itatagal ng pagdalaw ay nakatakda rin. Dahil dito, hindi puwedeng magtagal ang guro sa bahay 
kung kay hangga’t maaari ay ihanda o isulat sa papel ang mga katanungan o mga dapat ipabatid sa guro. 

Ang pakay ng guro ay hindi lamang para kausapin ang magulang, kundi para alamin ang kalagayan ng 
pamumuhay ng bata at ang sitwasyon sa tinitirahang kapaligiran nito. May mga pagkakataon na makikipag-usap 
lang ang guro sa loob ng bahay o kaya ay sa may pintuan lamang. Upang hindi mapaghinalaan na ito ay 
masamang tao, mangyaring ipagbigay alam sa mga kasambahay ang araw at oras ng pagdating nito. 

Hindi na kailangang mag-abala pa sa paghanda ng tsaa / inumin, tsitsirya o pagkain, dahil sa hindi ito maaaring 
magtagal, at walang oras ang guro para kumain. 

May mga araw din na dumadalaw ang guro para sa mga batang matagal nang hindi nakakapasok o mahabang 
nakaliban sa paaralan. May mga paaralan ding umiikot ang guro para alamin ang tinitirahan ng mag-aaral ng hindi 
na ipinaaalam sa magulang o tagapag-alaga. 

 
 

2. Pag-uusap ng Guro at Magulang o Tagapag-alaga (Kobetsu Kondankai)  
Pag-uusap ng Mga Guro at Magulang o Tagapag-alaga sa Klase (Kurasu Kondankai) 

Pupunta ang magulang o tagapag-alaga sa Junior High School para makipag-usap sa guro. Tatalakayin dito ang 
tungkol sa pag-aaral ng bata sa Junior High School, ang pagpapatuloy nito sa susunod na mataas na antas o 
baitang at iba pang mga bagay na may kinalaman sa bata. Ito ay isang mahalagang oras na makakausap ng 
sarilinan ang guro. 

Ang Kobetsu Kondankai ay may dalawang uri, ito ay ang pag-uusap ng guro at ng magulang o tagapag-alaga ng 
bata (Nishamendan) at ang pakikipag-usap ng guro, magulang o tagapag-alaga at ng bata (Sanshamendan). 
Kinakailangang pumunta ang magulang o tagapag-alaga sa Kobetsu Kondankai na mga ito. Lalo na sa panahon na 
kinakailangang pag-usapan ang nalalapit na pagtatapos ng bata at alang-alang sa pagpapatuloy nito sa mataas na 
paaralang Senior High School. May nakatakdang araw ang pakikipag-ugnayan dito, isasaayos at ipapaalam ng 
guro sa madaling panahon ang araw at oras na nakatakda sa magulang o tagapag-alaga. Pumunta nang maaga at 
iwasang mahuli sa nakatakdang araw at oras. Kapag nahuli sa oras ng pagpunta rito, isang malaking abala ito para 
sa ibang mga susunod na magulang o tagapag-alaga na makikipag-usap, kung kaya’t siguraduhing tumawag at 
ipaalam sa Junior High School kung hindi makakarating sa nakatakdang oras hanggang maaga pa. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

78 



 
 

 

79 



 
 

Sa Kurasu Kondankai naman, maglilipon ang mga magulang o tagapag-alaga at makikipanayam sa guro. Ito ay 
isang magandang pagkakataon para makausap ang ibang mga magulang o tagapag-alaga ng bata. Makisalamuha 
at makipanayam sa paglilipong ito. 

3. Ang Pagdalaw ng Magulang o Tagapag-alaga sa Klase ng Bata (Sankanbi) 

Ang pagmamasid ng magulang sa pag-aaral ng bata sa loob ng klase ng Junior High School. Ang mga magu- 
lang o tagapag-alaga ay tahimik na nakatayo sa may likuran habang nagmamasid sa klase. Ang pagkakataong ito 
ay oras ng pag-aaral, hindi maaaring kausapin ang bata. At para huwag makaabala sa pag-aaral ng mga ito, 
habang nasa likuran ng klase o nasa labas ng silid-aralan manatiling tahimik at iwasan ang pagsasalita o 
pakikipag-usap. Patayin o ilagay sa manner mode ang cell phone o telepono. 
  Ang aktibidad na ito ay ipinababatid ng paaralan sa mga magulang o tagapag-alaga sa madaling panahon, kung 
kaya’t alamin ang araw at oras ng sankanbi, at pumunta sa Junior High School sa nakatakdang araw. 

4. Kung sakaling hindi makaintindi ng wikang Hapon… 

Sa araw ng Katei Houmon o kaya sa Kobetsu Kondankai, maaaring hindi magkaintindihan ang guro at magulang 
o tagapag-alaga ng bata. May mga panahon na hindi maipaliwanag sa guro ang gustong sabihin dahil sa 
kakulangan ng oras. May mga Junior High School na maaaring tumawag ng interpreter sa pagkakataong ito. 
Alamin sa paaralan kung may interpreter na makakatulong na maaaring mamagitan sa pakikipag-usap sa guro. 

At kung may kakilala na makakatulong mag-interpret sa pagkakataong ito, maaaring ito ay pakiusapan na 
samahan sa pakikipag-usap sa guro. Subalit hindi pinahihintulutan ang bata na mag-interpret para sa magulang o 
tagapag-alaga kahit na ito ay magaling magsalita sa wikang Hapon sa kadahilanang may mga bagay na hindi 
ipinaaabot ng bata sa magulang ang sinasabi ng guro lalo na kung sa inaakala nito na hindi maganda para sa sarili. 
Ipapabatid lang nito ang mga bagay na maganda at ang pangit ay hindi ipapahayag sa magulang. May mga 
malalalim na usaping maaaring hindi rin mauunawaan ng bata at ito’y mahihirapang magpaliwanag. Para sa 
maayos at maliwanag na usapan, kinakailangan ang interpreter na mapagkakatiwalaan upang mamagitan sa guro 
at sa magulang.  
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                 Ekskursyon / Field Trip 

1. Ano ang Kougaigakushuu? 
Ito ang mga pagkakataon na mapapalawak ang mga kaalaman ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga 

nakikita nila at nararanasan sa aktibidad na ito. Sa ibang mga paaralan, pupunta ang mga mag-aaral sa isang 
pagawaan o industriya (kompanya) para magmasid (observation) ng mga ginagawa sa loob nito. Ang mga mag-aaral 
ay hati sa bawat grupo at pupunta sila sa mga iba’t-ibang bahagi ng lugar dito para magmasid at aalamin ang mga 
ginagawa sa loob ng pagawaan o industriya, may mga paaralan din namang nagbibigay ng pagkakataon sa mga 
mag-aaral na makisalamuha sa mga manggagawa upang masubukan ang pagtatrabaho dito sa maikling oras. Isang 
pagsasanay din ito para sa paghahanda ng Lakbay Aral (Educational Trip) (Shuugakuryokou) sa Ikatlong antas o 
baitang ng Junior High School. (Tingnan sa pahina 92 ng Lakbay Aral ( Educational Trip) Ang Kougaigakushuu ay 
isang uri ng pag-aaral at hindi ito isang palaro. May mga pagkakataon na kailangang magdala ng baong pagkain ang 
mga mag-aaral. 

2. Saan sila pupunta? 

[ Halimbawa ng lugar na pupuntahan] 
Public o Government Buildings, Art Museum, Museum, Science Museum, Factory 
at iba pa. 

 
3. Ano ang mga kasuotan? Ano ang mga dadalhin? 

(1) Kasuotan 
Uniporme sa Junior High School 
Sapatos (pang-araw-araw na isinusuot sa pagpasok sa paaralan, hindi kailangan  
ang bago) 
 

(2) Mga Dadalhin 
Baong Pagkain  (Tingnan sa pahina 154 ng Baong Pagkain / Baong Inumin ) 
Baong Inumin   (Tingnan sa pahina 154 ng Baong Pagkain / Baong Inumin ) 
Pencil Case  (Lapis / Pambura) 
Mga bagay na nakasulat sa Shiori 

(Ang shiori  ay isang schedule na nakasulat ang mga impormasyon, mga dapat ihanda at dalhin sa mga 
aktibidad katulad ng kougaigakushuu) 

Huwag magdala ng mga bagay na hindi nakasulat sa shiori (katulad ng cell phone o telepono, game at iba pa). 
 
 

 Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

Ang kougaigakushuu ay isang aktibidad na malugod na pinakahihintay ng mga mag-aaral.  
Pangalagaan ang katawan na huwag magkasakit. Kung sakaling kakailanganin ang pagliban ng bata, 
siguraduhing tumawag at ipaalam sa Junior High School. (Tingnan sa pahina 50 ng Ang Pagtawag sa 
Junior High School ) 
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Pagmamasid sa loob ng Kompanya / Trabaho 
(Shokubataiken Gakushuu) 

 
1. Ano ang Shokubataiken Gakushuu? 

Ito ay ang pagmamasid (observation) at pagsubok ng mga mag-aaral sa mga gawain ng kompanya, industriya o 
kaya ay mga pagawaan na malapit sa kanilang distritong lugar.  

Dito ay mapag-aaralan ang mga iba’t-ibang uri ng mga trabaho sa lipunan at kung paano isinasagawa ng mga 
manggagawa ang mga bagay-bagay. Isa itong magandang pagkakataon para sa mga bata para makapag-isip at 
makapaghanda sa kanilang kinabukasan. 

 
2. Kailan ito isasagawa? 

Ito ay isinasagawa kapag ang bata ay nasa ikalawang antas o baitang ng Junior High School. Karamihan sa mga 
paaralan ay ginaganap ito sa loob ng 2 o 3 araw. 

 
3. Anong lugar ang pupuntahan nila? 

Maraming mga kompanya / pagawaan o mga uri ng hanap-buhay sa mga kalapit na lugar ng Junior High School. 
Isasaayos ng paaralan ang mga lugar na dapat puntahan ng mga mag-aaral. Sa mga lugar na ito, pipili ang mga mag-
aaral ng kanilang pupuntahan. Piliin ang lugar na talagang interesado at yung talagang gustong malaman. Huwag 
idahilan na kaya pinili ang lugar na dahil ito din ang piniling puntahan ng kaibigan. 
Halimbawa ng lugar na pupuntahan  

(Lugar na ukol sa pagkain) Pagawaan ng tinapay, Coffee Shop, Restoran, Fast Food, Pamilihan, Convenience Store 
   (Lugar na maliban sa pagkain) Barbero (barber shop), Beauty Salon, Gasolinahan, Post Office, Book Store,   

Pagamutan (Hospital), Hotel 
   (Mga Pampubliko / Gobyerno ng Gusali) Library, Community Center, Museum, Day Care Center 
 
4. Anong oras? 

Magkakaiba ang mga oras sa bawat lugar na pupuntahan subalit natatapos ito ng 4:00 ng hapon. 
 

5. Paanong makakapunta ang bata? 
Sa araw ng pagmamasid sa mga lugar, ang mga mag-aaral ay hindi kailangang 

pumunta sa Junior High School kundi sila ay tutuloy na mismo sa nakatalagang lugar na 
kanilang pupuntahan sa pamamagitan ng bisekleta, tren o kaya ay bus. 

 
6. Anu-ano ang mga gabay na dapat gawin sa araw ng Shokubataiken gakushuu? 
1. (Ang unang pagbati / greetings) Pupunta muna ang bata sa mismong lugar mga ilang araw bago ang nakatakdang 

pagmamasid at pagsubok sa gawain. Ihahanda ang mga bagay na kakailanganin at 
makikinig sa mga ipapaliwanag sa lugar na kanilang pinupuntahan. 

2. (Habang nagmamasid sa loob ng lugar na pinuntahan) Magkakahiwalay at kanya-kanyang magmamasid at susubok 
sa mga gawain ang mga mag-aaral sa lugar. 

3. (Pagkatapos ng pagmamasid) Matapos magmasid, maghahanda sila ng iuulat upang isalaysay sa klase ang tungkol  
sa mga natutunan at nalaman sa lugar na kanilang pinuntahan. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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7. Mga dapat ingatan 
1.  Siguraduhing huwag pahuhuli sa oras. Tiyakin na maagang makarating sa lugar na pupuntahan ng 10 minuto bago 

ang mismong nakatakdang oras. 

2.  Panatilihin ang pagiging magalang sa pagbati, magpakita ng magandang kaugalian. Kapag hindi maganda ang  
pag-uugaling ipinakikita sa lugar, maaaring hindi na makakaulit ang mga mag-aaral sa mga susunod na taon para 
magmasid sa lugar na ito. 

3.  May mga guro mula sa Junior High School na pupunta para alamin ang sitwasyon ng mga nagmamasid na mga 
mag-aaral. Sumangguni sa guro kung may mga suliranin. 

4.  Kadalasan sa shokuba taiken, mag-isang pupunta ang mga mag-aaral sa lugar na kanilang pagmamasdan. Mag-
ingat ng maigi sa mga dadaanan ng pagpunta at pag-uwi. 

5.  Sa pupuntahang lugar na ukol sa pagkain, may mga pagkakataon na makakakain ang mga mag-aaral ng tanghalian. 
Ipaalam sa manggagawa sa lugar na iyon kung may mga allergy o kaya ay mga hindi maaaring kaining pagkain dahil 
sa relihiyon. 
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Aralin sa Labas ng Paaralan(Camping)

 
 

1. Ang alituntunin ng Camping ( Yagai Gakushuu ) 
Sa Junior High School ay may panlabas na araling ginagawa ang mga mag-aaral na 

maaaring tumagal ng 1-2 araw (isang gabing matutulog) o kaya ay 2-3 araw (dalawang gabing  
pagtulog). Sa Unang antas o baitang ng mga mag-aaral, ang layunin ay para mapalawak ang   
responsibilidad para sa sarili at ang pakikisalamuha sa kapwa mag-aaral. Isinasagawa ito sa   
buwan ng Abril o Mayo. Sa Ikalawang antas o baitang na mga mag-aaral, isang layunin na 
mapalapit ang kalooban sa mga likas-yaman (nature), pagbibigay halaga sa pakikipagtulungan 
sa kapwa at palawakin ang pang-unawa sa kapwa mag-aaral. Ito ay kadalasang isinasagawa 
sa panahon ng tagsibol (spring) hanggang taglagas(autumn).  

May pagkakaiba sa bawat paaralan ang mga antas o baitang na nagsasagawa ng mga ito. 

2. Saan matutulog ang mga ito? 
Sa kasalukuyan, halos lahat ng mga paaralan ay ginagamit ang (Shounen Shizennoie), ito ay isang pampublikong 

lugar na matutulugan (parang malaking bahay na gusali) ng mga kabataang mag-aaral. Sa kapaligiran ng gusali ay 
maraming mga likas-yaman o nature na makikita. Sa loob nito, maaaring maranasang magtayo ng tent para matulugan. 
Ang mga bata ay magkakasamang kakain sa isang lugar at sa pagligo nito ay magkakasama din sila. Magkabukod 
ang mga babae at lalaki sa paliguan. Dahil dito, kung may allergy o hindi maaaring kaining pagkain, sa pagligo o kaya 
may dapat isaalang-alang sa pagdadasal dahil sa relihiyon, para sa iba pang mga alalahanin o pangamba, isangguni 
sa guro nang maaga. 

3. Ano ang mga gagawin? 
Ang mga sumusunod ay ang mga ginagawa sa Yagai Gakushuu. 
[Mga Halimbawa] 
(Pag-akyat sa Bundok) Aaakyatin nila ang bundok. 
(Orienteering)       Sila ay hahatiin sa mga ilang grupo, hahanapin nila ang mga marka (arrow) na nasa mapa na   

may nakatakdang oras. 
(Pagluluto)         Pagsasaing ng kanin o kaya ay magluluto ng kanilang pagkain. 
(Camp Fire)        Papaligiran nila ang camp fire habang sila’y naglalaro at nag-aawitan. 

4. Ano ang mga kasuotan? Ang mga dadalhin? 
(1) Kasuotan 

 P.E. Uniform (Taisoufuku) (ang nakatalagang uniporme ng paaralan) (Tingnan sa pahina ng 32 [Mga Kasuotan   
/ Kaanyuan]) 

 Sapatos (Hindi kailangang gumamit ng bagong sapatos, isuot ang nakasanayang sapatos) 
(2) Mga dadalhin 

Ang mga dapat dalhin sa araw na ito ay ipapaalam ng paaralan sa madaling panahon (ipapamahagi ang sulat na 
nakasaad ang mga dalahin). Alaming mabuti ang mga nakasulat dito, tiyaking walang makakalimutang dalhin at ihanda 
na habang maaga pa. Dahil sa ang bata ay titigil ng ilang araw sa pupuntahang lugar, kakailanganin ang malaking 
lalagyan o bag. Iwasan ang paggamit ng bag na may gulong. At higit sa lahat ay huwag dalhin ang mga bagay na hindi 
nakasulat sa mga dalahin katulad ng cell phone, game at iba pa.  

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5. Mga dapat pag-ingatan 
May mga paglilipon (meeting) ang mga magulang o tagapag-alaga bago isagawa ang yagai gakushuu, siguraduhing 
makarating sa araw at oras ng pagtitipon na ito at isangguni sa guro ang mga bagay na hindi maintindihan. 

Ang mga mag-aaral ay magkakasamang maliligo sa paliguan bukod ang babae sa mga lalaki . Kung hindi alam 
ang paraan ng pagligo sa pampublikong paliguan o kaya ay kailangang ibukod sa iba ang oras ng pagpaligo sa 
dahilan ng relihiyon, ipabatid sa guro bago umalis.

May mga pangyayari na ipapasundo sa magulang o tagapag-alaga ang bata sa oras na sumama o hindi maganda 
ang pakiramdam nito. Siguraduhing madaling matatawagan o makokontak sa mga ganitong mga pagkakataon. 
Tungkol sa pagpapainom ng gamot, kailangan ang pahintulot o sulat mula sa manggagamot o doktor. Hindi 
pinahihintulutan ng paaralan ang pagdala ng gamot ng walang paalam. 

 
 

Ang Yagai Gakushuu ay isang aktibidad na pinakahihintay ng mga mag-aaral.  
Pangalagaang mabuti ang kalusugan ng mailayo ang katawan sa anumang uri ng karamdaman para makasama 
sa araw na ito. Subalit kung kinakailangang lumiban sa araw na ito, siguraduhing tumawag sa Junior High 
School. (Tingnan sa pahina 50 ng [Ang Pagtawag sa Junior High School] ) 
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Lakbay Aral (Educational Trip)(Shuugaku Ryokou) 
 
 
1. Ang layunin sa Lakbay Aral (Shuugaku Ryokou) 

Ang Shuugaku Ryokou ay isinasagawa ng mga mag-aaral sa Ikatlong baitang /antas ng Junior High School sa loob 
ng 2~3 araw. Ang Shuugaku Ryokou ay hindi isang uri ng pagpapasyal, ang layunin nito ay para mapag-aralan ng mga 
mag-aaral ang ilang mga bagay na hindi natututunan sa loob ng silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay pupunta sa iba’t-
ibang mga gusali para magmasid, para mapalawak ang mga kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng bansang 
Hapon. Sila ay mahahati sa bawat grupo o lupon, dito ay mapag-aaralan nila ang tamang gawi o asal at ito rin ay isang 
paraan para lalong mapatibay ang samahan ng kapwa mag-aaral. 

 
2. Saan matutulog ang mga ito? 

Ang mga lugar katulad ng hotel, Japanese style na hotel (ryokan) o malaking bahay para sa mga turista o dayuhan 
(minsyuku) ang tutulugan ng mga mag-aaral. Sa lugar na ito matutulog, kakain ng agahan at hapunan. Dito na rin 
maliligo ang mga mag-aaral. Kung may mga allergy sa pagkain o mga pagkaing hindi dapat kainin o kaya mga 
alalahanin sa pagligo at kakailanganin sa pagdadasal hinggil sa relihiyon, mangyaring ipaalam sa guro hangga’t maaga 
bago makaalis. 

 
3. Saan sila pupunta?   

[Halimbawa ng mga lugar na pinupuntahan sa Junior High School ng Aichi Ken] 
Tokyo, Chiba, Kanagawa, Osaka at iba pang lugar ang madalas na pinupuntahan. 

Tokyo Disney Land, Universal Studio Japan (USJ) 
Fishermen Village (Gyoson), pagtulog sa lugar ng mga magsasaka sa malaking bahay na para sa mga  
turista / dayuhan, ang pagsubok sa pangingisda na gamit ang net o kaya ang pagsasaka sa bukid at iba 
pang mga aktibidad. 
Para sa mga grupong lakaran, pipili ang bawat grupo ng alin sa mga lugar na kanilang 
pupuntahan katulad ng Kokkaigijidou (The House of the Parliament) Gusali ng Gobyerno 
/ Pulitikong Hapon ,Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree at iba pa. 

 
4. Ano ang mga kasuotan? Ang mga dadalhin? 

(1) Kasuotan 
 School Uniform (Seifuku) (Tingnan sa pahina ng 32 [Mga Kasuotan / Kaanyuan]) 
 Sapatos (Hindi kailangang gumamit ng bagong sapatos, isuot ang nakasanayang sapatos) 

(2) Mga dadalhin 
Ang mga dapat dalhin sa araw na ito ay ipapaalam ng paaralan sa madaling panahon (ipapamahagi ang sulat na 

nakasaad ang mga dalahin). Alaming mabuti ang mga nakasulat dito, tiyaking walang makakalimutang dalhin at ihanda 
na habang maaga pa. Dahil sa ang bata ay titigil ng ilang araw sa pupuntahang lugar kakailanganin ang malaking 
lalagyan o bag. Iwasan ang paggamit ng bag na may gulong. At higit sa lahat ang mga bagay na hindi nakasulat na 
mga dalahin katulad ng cell phone, game at iba pa ay hindi pinahihintulutang dalhin. 

 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5. Mga dapat pag-ingatan 

May mga paglilipon (meeting) ang mga magulang o tagapag-alaga bago isagawa ang yagai gakushuu,siguraduhing 
makarating sa araw at oras ng pagtitipon na ito at isangguni sa guro ang mga bagay na hindi maintindihan. 
May ¥50,000 ang halaga na magagastos sa yagai gakushuu subalit ang pagbayad nito ay hindi cash o isang bayaran 
kung hindi ito ay isang hulugan (installment savings) na isinasama sa buwanang bayarin katulad ng bayad sa 
pananghalian ng bata. 
May mga pagkakataon na pupuntahan ang isang templo para magmasid dito. Kung may mga kadahilanang hindi 
maaaring pumunta dahil sa isang relihiyon, mangyaring ipaalam agad sa guro ng maaga bago umalis. 
Ang mga mag-aaral ay magkakasamang maliligo sa paliguan bukod ang babae sa mga lalaki . Kung hindi alam 
ang paraan ng pagligo sa pampublikong paliguan o kaya ay kailangang ibukod sa iba ang oras ng pagpaligo sa 
dahilan ng relihiyon, ipabatid sa guro bago umalis.
May mga pangyayari na ipapasundo sa magulang o tagapag-alaga ang bata sa oras na sumama o hindi maganda 
ang pakiramdam nito. Siguraduhing madaling matatawagan o makokontak sa mga ganitong mga pagkakataon. 
Tungkol sa pagpapainom ng gamot, kailangan ang pahintulot o sulat mula sa manggagamot o doktor. Hindi 
pinahihintulutan ng paaralan ang pagdala ng gamot ng walang paalam. 
May mga paaralang nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magdala ng mga tsitsirya /panghimagas (snacks) o kaya 
ay perang panggastos (pocket money). May mga nakatakdang halaga ang mga ito kung kayat siguraduhin kung 
magkano ang dapat na ihanda. Huwag magpadala ng higit pa sa nakatakdang halaga. 

 
 

 
 
 
 

Ang Yagai Gakushuu ay isang aktibidad na pinakahihintay ng mga mag-aaral. 
Pangalagaang mabuti ang kalusugan ng mailayo ang katawan sa anumang uri ng karamdaman para 
makasama sa araw na ito. Subalit kung kinakailangang lumiban sa araw na ito, siguraduhing tumawag sa 
Junior High School.(Tingnan sa pahina 50 ng [Ang Pagtawag sa Junior High School]) 
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Pagsasanay para sa pag-iingat sa Sunog / Lindol 
(Bousai Kunren / Hinan Kunren) 

1. Pag-iwas sa trahedya at pagsasanay para sa pag-iingat sa oras ng sunog o lindol.  
(Bousai Kunren / Hinan Kunren) 

Ang bansang Hapon ay lugar ng maraming nagaganap na lindol. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga 
ito kaya kadalasang isinasagawa sa Junior High School ang pagsasanay at paghahanda para sa mga hindi inaasahang 
mga pangyayari na hindi lang sinasabing nalalapit na lindol sa rehiyon ng Toukai (Toukai Jishin) kung hindi pati na rin 
sa sunog (kasai), tsunami, at pagsasanay sa pagdepensa kung may masamang taong pumasok sa paaralan. Maaaring 
mangyari ito habang nasa paaralan, sa opisina o kaya sa tahanan kaya’t makabubuti ring mapag-usapan sa pamilya 
kung saang lugar (evacuation shelter) magkikita kapag nangyari ang mga ganitong uri ng mga sakuna. Maging laging 
handa at mas makabubuting magtabi ng pagkain at gamit na maaaring kakailanganin sa mga sandaling ito. 

 
2. Hinggil sa mga Kaugnayan (Suporta) sa Sakuna Lindol 

(1) Impormasyon ukol sa uri ng Lindol sa Toukai (Toukai Jishin) 
Ang impormasyon tungkol sa lindol sa rehiyon ng Toukai ay makikita o maaaring malaman sa pamamagitan ng 

website, TV, radyo at iba pang uri ng linya na magbibigay ng mga detalye na ipapabatid sa mga mamamayan. 
Napakahirap siguraduhin ang detalye ng lindol, dahil may mga biglaang lindol na dumarating na walang anumang 
impormasyon. 

  Impormasyon sa lindol sa rehiyon ng Toukai (Toukai Jishin Yochi jyouhou) 
    Ito ay ipinahahayag kung may mangyayaring lindol sa Tokai Region. 

Ang lahat ng Junior High School ay walang pasok sa oras na ipinahayag sa balita ang Toukai Jishin Yochi jyouhou. 
Maaaring lumindol sa anumang sandali matapos ipahayag ito, kaya’t ihanda ang sarili, pumunta sa pinakamalapit na 
hindi delikadong lugar. Kapag ang impormasyong ito ay ipinahayag na nasa Junior High School ang mga mag-aaral, 
sa mismong paaralan na sila maghahanda.  

Sa ibang dako naman, magsasara ang mga pamilihan at iba pa, ang ibang mga mamamayan ay pupunta sa 
pinakamalapit na lugar o evacuation area.  

  Impormasyon ukol sa lindol (Toukai Jishin Chuui jyouhou) 
Ito ay ipinahahayag sa sandaling ibalita na may posibilidad na lindol na magaganap sa Tokai Region.  
Kung ang ipapahayag sa balita ay Toukai Jishin Chuui jyouhou, walang pasok ang buong paaralan ng Junior High 

School. At kung ang mga mag-aaral ay nasa paaralan sa oras na ito, lahat sila ay papauwiin kaagad o kaya ay aalamin 
kung kinakailangang sunduin ng magulang o tagapag-alaga ang bata. 

 
(2) Ang pagsundo sa bata sa paaralan (Hikiwatashi) 

 Siguraduhin kung sino ang nakatalagang susundo sa bata sa oras na may lindol na magaganap. 
 Sa mismong pangyayari, ang bata ay hindi maiuuwi agad nang basta-basta. Ito’y kailangang ipaalam sa guro. 
 May mga isinasagawang pagsasanay ukol sa Hikiwatashi sa mismong mga paaralan. Ito ay para mabigyan ng 
kaalaman at mapahalagahan ng mga magulang ang paraan at daloy ng pagsusundo sa bata sa tunay na 
mangyayari. Mas makabubuting sumali sa pagsasanay na ito. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Sports Festival (Taiikutaikai) 

1. Ano ang Taiikutaikai? 
 

Sa araw ng Sports Festival (Taiikutaikai) ay iba’t-ibang mga uri ng aktibidad na pampalakasan ang mga isinasagawa 
ng mga mag-aaral dito. May mga pang-grupo at pang-indibidwal na mga aktibidad, hindi lamang para sa paligsahan 
ng palakasan kundi kasama na rin ang pagtutulungan (teamwork) at ang pagkakaisa ng bawat mag-aaral sa kanilang 
mga isinasagawang aktibidad. Ang mga mag-aaral ay magsisimulang magsanay kapag nalalapit na ang araw na ito.  

Ang pagganap ng Taiikutaikai ay naiiba sa bawat paaralan. Ito ay ginaganap sa panahon ng tagsibol (spring) o 
taglagas (autumn).  

Ito ay isinasagawa sa araw ng Sabado. Huwag lumiban sa araw na ito, sumali at makisalamuha. Dahil sa araw ng 
Sabado ang pagganap nito, may kapalit na araw na walang pasok ang paaralan, kadalasan ay araw ng Lunes.  

 
2. Sino ang mga kasali?  

 

(1) Mga mag-aaral 
Ang lahat ng mga mag-aaral ang kasali sa Taiikutaikai. 

(2) Pamilya 
Ang mga kapamilya ng mga bata ay maaaring manuod. Pumunta at manuod sa araw na ito. 

 
 

3. Saan ito gaganapin? 
 

Ito ay gaganapin sa Junior High School ground. 
 
 

4. Ano ang mga gagawin? 
 

 

(1) Ang pagsisimula (kaikaishiki) 
Sa umpisa ay magsisimula ang seremonya na pangungunahan ng pagbati ng prinsipal. Papa-alalahanan ang 

lahat ng mga dapat na ingatan sa aktibidad na ito. 
 

(2) Paligsahan 
Susunod ang paligsahan ng mga mag-aaral. Sasali sila sa mga nakatakdang aktibidad na inukol sa kanila. 

Karamihan sa mga paaralan ay isinasagawa ang paligsahan sa bawat klase o seksyon. 
 

(3) Ang Pagtatapos (heikaishiki) 
Sa kahulihan, isasaad ang pagtatapos. Ang prinsipal ng paaralan ang magsasalita. Ipapahayag dito ang mga 

nanalo sa paligsahan at kung ilang puntos ang kanilang nakuha at bibigyan ng karangalan ang mananalong grupo 
(team). 

  

 Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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  (Halimbawa) Ang mga ito ang uri ng paligsahang isinasagawa ng mga mag-aaral:  

Tankyorisou    …..  Ito ay paligsahan sa pabilisan ng maikling pagtakbo. (100 m./ 200m. ang layo) Ang 
mauunang makarating sa goal ang panalo. 

 Relay      …..  May mga ilang grupo (team) ang maglalaban ng pabilisan sa pagtakbo. Ang 
tatakbong bata ay may hawak ng tinatawag na baton at iaabot ito sa susunod na 
miyembro ng grupo matapos tumakbo hanggang makarating sa nakatakdang layo ng 
tatakbuhan.  Ang mauunang grupo na makakatapos ang mananalo. 

 Tsunahiki    …..  Tug of war, hawak ang mahabang lubid, ang 2 grupo na nasa magkabilaang dulo ay  
maghihi- lahan ng lubid, ang paligsahan kung anong grupo ang mas malakas.  

 Kibasen     …..  Ang paligsahang ito ay binubuo ng 4 na mga bata sa isang grupo. Ang 3 bata ang 
bubuhat at papasanin ang isang batang nakasumbrero. Pupunta sila sa ibang mga 
grupo para tanggalan ng sombrero ang mga nakapasang bata. Dahil sa mabilis ang 
pagkilos sa paligsahang ito ang lahat ng mga kasaling bata ay mga nakapaa walang 
nakasuot na medyas o sapatos. 

 Ouen gassen  …..  Cheering Squad, ito ay isinasagawa sa bawat klase o antas ng mga mag-aaral, may 
mga kumakanta o pagsasayaw na isinasagawa.Isinasagawa din nila ang pang-
grupong ehersisyo (kumi taisou). 

 
 

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ano ang mga kasuotan? Dadalhin? 
 

(1) Kasuotan ng bata 
 Unipormeng para sa P.E. (uniporme na nakatalagang ginagamit sa paaralan) 

(Tingnan sa pahina 32 ng [Mga Kasuotan / Kaanyuan]) 
 Sports Shoes 

 (Hindi kailangan ang bago, isuot ang nakasanayang sapatos) 
 

(2) Mga dadalhin ng bata 
 Maliit na tuwalya 
 Inumin  (Tingnan sa pahina 154 ng [ Baong Pagkain / Inumin ]) 

(Paalala:) Tsaa o tubig lang ang ilagay sa lagayan. 
 Baong pagkain  (Tingnan sa pahina 154 ng [ Baong Pagkain / Inumin]) 

                     (Paalala:) Sa oras ng pananghalian, ang mga bata ay babalik sa kani-kanilang silid-aralan
(classroom) upang kainin ang kanilang dalang baon. May mga paaralang 
naghahanda ng pananghalian para sa mga bata. Alamin sa madaling panahon.  

  

(100/200 meter sprint) 
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6. Iba pa 
 

 Sa kalagitnaan ng Taiikutaikai, ang mga bata ay magkakasamang isinasagawa ang mga aktibidad na ito. Sa oras 
ng pananghalian, may mga babalik sa silid-aralan (classroom) para kainin ang baong pagkain, at may mga pupunta 
sa lugar ng magulang o tagapag-alaga para makisabay sa pagkain ng tanghalian. Kahit tapos na ang bata sa 
ginaganapan na paligsahan, hindi ito maaaring isama sa pag-uwi sa bahay. 

 

 Sa pagkakataon na umulan sa araw ng Taiikutaikai, alamin at siguraduhin sa guro ng Junior High School. Maaaring 
makansela ang aktibidad sa araw na ito para isagawa sa ibang araw, subalit maaaring kakailanganing magdala pa 
rin ng baong pagkain ang mga bata. 

 

 Ang lugar para sa mga manonood at ang parking para sa sasakyan ay limitado sa araw na ito. Ipababatid ng Junior 
High School ang hinggil dito. Siguraduhing sundin ang regulasyon o patakaran nito. 

 

 Ang bata ay madaling mauhaw sa araw na ito kaysa karaniwan. Magdala ng mas maraming inumin. 
 

 Ang Taiikutaikai ay hindi isang kasiyahan o party. Ito ay lugar kung saan mapapanood ang masayang 
pakikipagpaligsahan sa kapwa. Ang pagpapatugtog ng musika, pagdala ng barbecue set at mga uri ng inumin na 
may alkohol ay mahigpit na ipinagbabawal. Ipinagbabawal din ang pagdala ng parasol sa paaralan. 
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Culture Festival (Bunkasai) 
               

1. Ano ang Culture Festival (Bunkasai)? 
 

Ang ginaganap na Bunkasai sa Junior High School ay ang pagpapahayag ng mga natututunan ng mga mag-aaral 
sa paaralan. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na maipakita at maipahayag sa kapwa mag-aaral at sa mga 
magulang o tagapag-alaga ang kanilang mga kakayahan, bagamat ito ay hindi isang uri ng kapistahan. Magkakaiba 
ang tawag sa aktibidad na ito sa ibang mga paaralan, katulad ng Bunka happyoukai. Hindi ito isinasagawa ng indibidwal 
o isahan kundi lahat ng mga mag-aaral sa isang klase o seksyon ang magtutulungan para maisagawa at 
makapagpahayag sa harap ng lahat (on stage). Mayroon namang pagpapakita (exhibits) paggawa ng iba’t-ibang uri 
ng bagay katulad ng pagguhit, paggawa ng mga bagay sa sariling sikap at imahinasyon / handicraft  na ipinapakita 
sa lahat. Subalit karamihan sa mga paaralan ay isinasagawa ang tinatawag na Gasshou Konku-ru Chorus Contest 

ang bawat klase o seksyon ng mga mag-aaral ay aawit sa entablado ay katagalan ang paghahanda at pagsasanay 
upang maisagawa ng mga bata ang aktibidad na ito. Pumunta at panoorin ang kanilang pinagsikapang gawin. 

 
2. Kailan ito isasagawa? 

 

Magkakaiba sa bawat paaralan ang araw ng pagganap, subalit sa karamihan ay isinasagawa sa buwan ng  
Setyembre~Nobyembre. 

 
3. Sinu-sino ang mga kasali dito? 

 

(1) Mga mag-aaral 
Ang lahat ng mga mag-aaral ay kasali sa Bunkasai. 

 

(2) Pamilya 
Ang mga pamilya ng mga bata ay pupunta para makapanood sa araw na ito. May nakatalagang upuan para sa 

mga magulang o tagapag-alaga, at sa mga exhibit naman ay maaaring mag-ikot upang tumingin sa mga ginawa ng 
mga bata. Kung may oras, pumunta at panoorin ang bata. Karamihan sa mga magulang o tagapag-alaga ay 
pumupunta para panoorin ang pagganap ng sariling anak sa oras na nakatalaga. Ipamamahagi ang listahan ng 
programa sa araw na ito sa madaling panahon, alamin ang oras ng pagganap ng bata sa araw na ito at pumunta 
para manood. 

 
4. Saan ito gaganapin? 

Karamihan ay ginaganap sa gymnasium ng paaralan, sa loob ng silid-aralan (classroom) o kaya  
sa pasilyo nito. May mga pagkakataon na ginaganap ang chorus contest (Gasshou Konku-ru) sa 
pinakamalapit na public / community hall. 

 
5. Ano ang mga gagawin dito? 

 

(1) Pagtatanghal ng mga mag-aaral sa bawat klase o seksyon. 
Ang pagsasayaw, drama at iba pa ay lubos na pinag-isipan at pinaghandaan ng mga mismong bata. 

(2) Tungkol sa Pangkulturang pagtatanghal (exhibit) 
Mga gawang-kamay (handmade), mga ginuhit na larawan (paintings / drawings), estatwa, komiks at iba pa ang 

ipapakita. May mga bagay na itinatanghal din sa mga gawang pang-agham, ang pagpapatugtog ng iba’t-ibang uri 
ng mga gamit o instrumento ng musika. 

(3) Chorus Contest 
Magtatanghal ang mga mag-aaral ng bawat klase sa entablado. Aawitin nila ang awit na pinagsanayan nilang 

mabuti at ng maraming beses para sa pagtatanghal sa araw na ito. Ang pinakamagaling na klase o grupo na 
mananalo ang bibigyan ng karangalan. May mga paaralang isinasagawa ang Gasshou Konku-ru ng bukod sa 
Bunkasai. 

 
 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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6. Mga paghahanda / pagsasanay na gagawin bago dumating ang Bunkasai  
Kung may kahirapang gawin, isangguni sa guro sa lalong madaling panahon. 

 

(1) Ang pagsasaulo ng kanta (lyrics), pagsasaulo ng dayalogo(script), sayaw at iba pa 
Sa pagtatanghal ng Bunkasai, may mga pagkakataong kakailanganing mag-ensayo maging sa bahay sa pag- 

awit, pagsasaulo sa dayalogo ng drama, pagsasayaw at iba. 
 

(2) Mga damit na gagamitin sa mga programa (Costume) / Gamit (Tools) 
May mga pagkakataong kailangang ihanda sa bahay ang kasuotan o bagay na gagamitin sa pagtatanghal.  

 
 

7. Ano ang mga kasuotan? Dadalhin? 
(1) Kasuotan ng bata   

Isusuot ang pang-araw-araw na unipormeng ginagamit sa pagpasok sa paaralan. Ang kasuotang gagamitin sa 
Bunkasai ay isusuot sa oras ng pagtatanghal sa paaralan.   

 

(2) Kasuotan ng magulang o tagapag-alaga 
Ang Bungkasai ay hindi isang pormal na seremonya. Maaaring magsuot ng pangkaraniwang (casual) kasuotan    

subalit dapat isa-isip na ang pupuntahan ay paaralan, isang ‘lugar ng edukasyon.’ Iwasang magsuot ng jogging 
pants, maduming kasuotan, mga damit na nakalabas ang maraming parte ng katawan (sexy dress) o kaya ay 
pangkasayahang kasuotan. 

 

(3) Mga dadalhin ng magulang o tagapag-alaga 
 Programa ng Bunkasai   
 Tsinelas 
 Maaaring magdala ng camera o video, subalit sikaping huwag makaabala sa ibang mga taong nanonood at  

sa mga nagtatanghal. Ang pagpo-post o pag-upload sa smart phone, cell phone, sa website o internet ng 
pagtatanghal dito ay hindi pinapayagan ng walang pahintulot.   

 
 

8.  Iba pa 
 Ang bata ay makakasama ng mga mag-aaral at mga guro hanggang sa matapos ang pagtatanghal ng lahat.   

Hindi maaaring isama sa pag-uwi ang bata kahit na ang pagganap nito sa pagtatanghal ay tapos na. 
 Ang pagpunta sa banyo (rest room) o paglipat sa ibang lugar ay isagawa sa pagitan ng bawat pagtatanghal.   
 May mga paaralan na nagpapahintulot at may mga paaralan namang ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato o  

kaya ng video. Tiyakin at alamin sa guro. 
 

 May mga pagkakataon na maaaring magkamali sa oras ng pagtatanghal ang bata. Sa ganitong pangyayari,    
huwag itong sisihin o pagalitan, sa halip (na pagalitan) ito ay batiin dahil sa mga araw na ginawang pagsisikap  
at pagsasanay.                          
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Seremonya ng Pagtatapos (Sotsugyoushiki) 
 

1. Ano ang Sotsugyoushiki?
Ito ay isang uri ng seremonya sa araw ng pagtatapos ng pag-aaral ng mga bata sa Junior High School.        

Ito ay isang pagdiriwang sa pagtatapos ng mga aralin, pasasalamat at pamamaalam sa mga guro ng paaralan.    
Subalit ito ay hindi isang seremonya na ukol sa relihiyon.

 

2. Kailan ito gaganapin? 

Ang sotsugyoushiki ay isinasagawa sa buwan ng Marso.            
   (Sa bansang Hapon nagsisimula ang pasukan sa Junior High School sa  

buwan ng Abril at nagtatapos sa buwan ng Marso) 
 
3. Sino ang mga dadalo?  

 Mga mag-aaral 
Ang lahat ng mga mag-aaral ay kasali sa sotsugyoushiki.  

 Mga magulang o tagapag-alaga  
Sa bansang Hapon, halos lahat ng mga magulang o tagapag-alaga ay dumadalo sa araw ng seremonya ng 
pagtatapos. 

        [Paalala] May mga pagkakataon na hindi maaaring dumalo ang ibang mga kapamilya maliban sa 
magulang o tagapag-alaga. Alamin at tiyakin nang mabuti sa paaralan kung maaaring mapa- 
hintulutang dumalo ang ibang mga pamilya bago dumating ang araw na ito. Ang ibang mga
paaralan ay hindi kalakihan ang lugar at maaaring mapuno agad kung maraming pupunta at 
posibleng kulangin ang mga upuan. Mas makabubuting alamin sa guro. 

                   
4. Ano ang mga gagawin? 

 Ang pagbati ng prinsipal 
Ang prinsipal ay magsasalita at magbibigay puri sa mga magtatapos na mag-aaral. 

 Paggawad ng mga Diploma (Graduation Certificate) 
Isa-isang iaabot ng prinsipal ang diploma sa mga bata. 

 Pagbati buhat sa Kinauukulan ng Edukasyon at ibang panauhin 
Magsasalita ang mga ito upang magbigay ng mensahe ng pagbati sa mga magtatapos na mag-aaral. 

 Mensahe ng pamamaalam ng mga magtatapos na mag-aaral at ng iba pang mga antas na mag-aaral 
Ang mga magtatapos na mag-aaral at iba pang mga mag-aaral ay magpapalitan ng mensahe ng 
pamamaalam. 

 Pag-awit ng mga magtatapos na mag-aaral 
Ang mga magtatapos na mga mag-aaral ay magsisiawit. Ang awitin ay pinagsanayan at pinaghandaang 
mabuti para sa araw na ito. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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5. Ano ang mga kasuotan? Ano ang mga dadalhin? 

(1) Kasuotan 
 Mag-aaral 

  Ang uniporme na ginagamit sa paaralan ang isusuot ng mga mag-aaral. Dahil ito ay hindi isang kasiyahan o 
party, hindi pinahihintulutan ang paggamit ng anumang mga palamuti (accessories) sa katawan o ang paglagay 
ng make-up sa mukha. Gawing simple ang pag-aayos ng buhok. Sa pagsusuot ng medyas at iba pang 
kasuotan, sundin ang patakaran ng paaralan.  

 Magulang o Tagapag-alaga 
 Magsuot ng disente at simpleng kulay na kasuotan. Halimbawa para sa mga 

kababaihan, piliin ang kulay itim o dark blue, abuhin (gray), kulay balat (beige) at 
ang mga uri ng kasuotan naman ay palda at dyaket, o kaya ay bestida ang 
makabubuti.  

Para sa mga kalalakihan naman ay itim na suits. 
Paalala sa mga babae at lalake na huwag magsuot ng jeans, t-shirts o jogging pants. 

(2) Mga dadalhin ng magulang o tagapag-alaga 

Tsinelas 
Maaaring magdala ng camera o video, subalit sikaping huwag makaabala sa ibang mga tao. Ang  
pagpo-post o pag-upload sa smart phone, cell phone, sa website o internet ng pagtatanghal dito ay hindi 
pinapayagan ng walang pahintulot.   

 
 

6. Iba pa 

(1) Pumunta nang maaga! 
Ang sotsugyoushiki ay nagsisimula sa nakatakdang oras. Tiyaking makarating ng 15 minuto bago 

magsimula ang seremonya. 

(2) Ang uri ng sotsugyoushiki 
Ang seremonyang ito ay hindi katulad ng isang kasiyahan o party. Malugod at tahimik na pinanunood ng 

mga magulang ang pinag-unlaran ng mga anak. 

(3) Diploma (Sotsugyoushousho)  
Ito ay isang katibayan at pagpapatunay na ang bata ay nakatapos na ng kurikulum ng pag-aaral sa Junior 

High School. Dalhin at iuwi ito sa bahay, at ingatang huwag mawaglit. 
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       Sa Oras ng Karamdaman / Sakit o Pagkasugat 
 
1. Kapag may karamdaman o nasugatan ang bata 

Panatilihing maging mahinahon sa oras na nagkaroon ng karamdaman o nasugatan ang bata na nangyari sa loob 
o maging sa labas ng bahay. Kung magkataon na sarado ang ospital, dahil sa holiday o dahil sa gabi na, may mga 
serbisyo na maaaring tawagan upang alamin ang lugar ng mga pagamutan / manggagamot na maaaring pagdalhan 
ng bata. 

 

 

 

Para sa malubhang kalagayan ng karamdaman mangyaring tumawag sa numero [119] ng ambulansiya. Subalit sa 
pagtawag dito ay kinakailangang makipag-usap sa Nihongo. Kung sakaling hindi marunong magsalita ng Nihongo, 
maghanap at humingi ng tulong sa mga taong marunong magsalita ng Nihongo sa paligid. Subalit kung walang 
sinuman na makakatulong na makipag-usap sa Nihongo, sikaping maipaliwanag kahit na sa simple o paputol-putol 
na wikang Hapon (Nihongo.) 

 

 
 

 

Gabay para sa Ibang Wika 
 

Aichi Ken Kyuukyuu Iryou Jyouhou System 
  Paraan ng kaalaman sa manggagamot para sa biglaang mga karamdaman o pagkasugat  
Sabihin kung saan ang pinakamalapit na istasyon ng tren, kung saang distrito ito, anong lugar, lungsod o bayan. 
Pagkatapos nito ay ipapahayag o ipapadala sa fax ang mga impormasyon ng pinakamalapit na pagamutang 
maaaring puntahan kaagad. May nakalaang 5 uri ng wikang banyaga (Intsik, Ingles, Portuges, Espanyol, 
Koreano) ang serbisyong ito. 
 

Aichi Iryou Tsuuyaku System(AiMIS)  
Pagpapaliwanag ukol sa Manggagamot sa Wikang Banyaga  

Pagpapaliwanag ukol sa ospital sa Intsik, Ingles, Portugal, Espanyol, at Tagalog ang mga wikang ginagamit. Para 
sa 24 oras na serbisyo naman ay mayroong 6 na wikang banyaga sa Intsik, Ingles, Portuges, Espanyol, Tagalog, 
at Koreano. 
 

 Mga Bagay na dapat ipabatid 
Sunog (Kasai) o ambulansiya (Kyuukyuu)

Ambulansiya po (Kyuukyuu desu) .
Tirahan (lugar na kinaroroonan) Jyuusho

Sabihin ang lugar(address) kung saan dapat papuntahin ang ambulansiya.
Pangalan (Namae), telepono o kontak number (Renraku saki)

Ibigay ang pangalan at telepono ng taong tumatawag.
Kailan?(itsu), Sino?(darega), Saan?(dokode), Papaano? / Anong nangyari? (doushite kega wo shitanoka)  

Sabihin kung kailan, saan at kung papaanong nangyari at nagkasugat ang bata.
Anong kalagayan nito sa kasalukuyan? (Ima donna jyoutai ka

Ipaliwanag ang kalagayan ng bata sa kasalukuyan. 
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2. Pagkatapos pumunta ng ospital 

Alamin sa doktor kung maaaring pumasok ng Junior High School ang bata matapos na ito’y suriin sa pagamutan. 

(1) Kung hindi maaaring pumasok 
Huwag papasukin sa Junior High School, at magpagaling sa bahay. Upang hindi mag-alala ang guro sa bata 

kailangang ipabatid ang uri ng sakit at ang kalagayan ng bata sa kasalukuyan. 

(2) Kung makakapasok sa paaralan 
Kung ang bata ay maaaring pumasok ng paaralan, ipabatid sa guro ang uri ng sakit at ang kalagayan ng bata. 

Mas makabubuting humingi ng sulat sa manggagamot para ipakita sa Junior High School. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. Para sa anumang mga pangyayari 

May mga website na maaaring makatulong kung may mga pangamba tungkol sa sakit o pagkakasugat . 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aichi Kyuukyuu Iryou Gaido  http://www.qq.pref.aichi.jp/
Ang “Aichi Ken Kyuukyuu Iryou Jyouhou System” at “Aichi Kyuukyuu Iryou Gaido” ay may homepage na
maaaring tingnan sa iba’t-ibang wikang banyaga.  

 

 Aichi Iryou Tsuuyaku System http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/ 
May mga ilang ospital o pagamutan sa Aichi Ken na may interpreter o translator sa ibang wika.  
Maaaring tingnan sa homepage sa wikang banyaga.   

 

Tungkol sa paggamit ng gamot 

 Hindi maaaring ihabilin ang gamot sa Junior High School. Subalit kung kinakailangang uminom ng 
gamot bago o pagkatapos ng pananghalian, ipadala sa bata at ipaliwanag dito kung kailan ito iinumin.  

 Sa 3 beses isang araw na pag-inom ng gamot , hindi kinakailangang inumin kaagad ang gamot. 
Maaari itong inumin pag-uwi ng bahay. Sa ganitong pagkakataon, alamin sa doktor kung mga ilang oras 
ang pagitan bago uminom ulit sa gabi.  

 Kung ang pag-inom ng gamot ay ikukonsulta sa doktor, maaaring ang gamot na iinumin ng 3 beses sa 
isang araw ay maisasagawa ng 2 beses sa isang araw na lamang. Ikonsulta sa doktor ang tungkol sa 
pag-inom ng gamot. 

TEL FAX  :  
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4. Ano ang maaaring gawin sa klinika ng paaralan (Hokenshitsu)? 

(1) Ano ang hokenshitsu? 
Mayroong tinatawag na hokenshitsu (school clinic) sa Junior High School. May guro na tinatawag na “Yougo 

Kyouyu” ito ay isang guro na nakatalagang tumingin para sa mga kalusugan at kondisyon ng mga mag-aaral . 
Ang gurong ito ang nagbibigay ng paunang lunas sa mga batang may sakit o nagkasugat sa paaralan. Kung 
kinakailangang dalhin ang bata sa ospital o maaari pang manatili sa paaralan, ito rin ang titingin sa kondisyon ng 
mag-aaral at magpapasya.  

Subalit ang Yougo Kyouyu ay hindi isang bihasang manggagamot kaya dalhin at ipatingin sa doktor ang bata 
kung kinakailangan. 

(2) Kung kakailanganin ang sundo 
Kapag napagpasyahan ng yougo kyouyu na “kailangang dalhin sa manggagamot” o kaya ay “hindi 

makakayanang mag-aral dahil sa karamdaman”, tatawag ang guro sa magulang o tagapag-alaga. Sa ganitong 
pangyayari, puntahan at sunduin agad ang bata sa paaralan. Para sa mga ganitong mga pagkakataon, 
siguraduhing maibigay sa paaralan ang tatawagan o telepono kung saan madaling makakausap o maaaring 
tawagan. 
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Ang Pagbabago ng Katawan at Damdamin 
(Adolescent Stage) 

1. Tungkol sa pagbabago ng mga katawan at damdamin 
Maraming mga pagbabago sa pangangatawan at damdamin ng bata sa panahon na ang mga ito ay nasa Junior 

High School. Sa mga batang lalaki makikita ang mga pagbabago ng katawan at damdamin paglampas ng mahigit na
10 taong gulang pataas (teenage). At sa mga batang babae naman ay magsisimula ang mga pagbabago ng katawan 
sa mga huling taon ng pag-aaral sa elementarya.  

Magpapatuloy ang mga pagbabago ng mga katawan at damdamin ng mga ito hanggang sa Junior High School 
(adolescent). Mararamdaman nila ang mga iba’t-ibang hindi nila maipaliwanag na pagbabago ng damdamin 
(adolescent stage) o hindi maunawaan sa sarili ukol sa pag-aaral, pagpapatuloy sa mataas na paaralan ng High 
School, pakikisama sa kaibigan, bukatsudou, pag-ibig at iba pa ang kanilang mararanasan. Sa paningin ng mga 
nakakatanda, ito ay napakaliit na bagay lamang para damdamin nang husto subalit para sa mga mag-aaral, sa 
kanilang mga pang-araw-araw na pakikibagay at pamumuhay sa Junior High School, ito ay isang malaking suliranin 
na hindi madaling mabigyan ng lunas.  

Sa dahilan ng mga pagbabagong ito, maraming bumabagabag sa mga damdamin at mga pag-aalinlangan sa 
kanilang mga isipan. At ang mga magulang o tagapag-alaga din naman ay nababagabag din sa mga panahong ito. 
Higit sa lahat, ang gabay at pang-unawa ng magulang o tagapag-alaga ang kinakailangang suporta ng bata sa 
panahong ito. 

 

2. Mga gamit na naaayon sa katawan ng bata 
Sa paglaki ng bata, maraming mga pagbabagong makikita sa pangangatawan nito. Sa ganitong edad ng mga 

batang lalaki, sila ay madaling lumaki kung kayat para sa paghahanda dito,bilhin ang may konting kalakihang laki ng 
kasuotan. Sa mga kababaihan naman hindi gaanong kalakihan ang itataas nila subalit sa ganitong mga edad, 
madaling tumaba ang kanilang mga katawan, kung kayat iawas ang kasuotan batay sa kanilang laki. Paghandaan at 
awas para sa batang lalaki at babae ang kanilang uniporme at maging ang P.E. uniform base sa kanilang laki. 
Maaaring gamitin ang pinagliitang mga kasuotan ng kapatid o kaya ang mga bigay ng sempai (senior) na mga 
kaibigan. 

 

3. Ano ang dainijiseichou?
Ang dainijisseichou ay ang panahon ng pagbabago ng katawan ng bata sa pagiging isang dalagita o binatilyo. Sa 

mga panahon ng pagiging dalagita o binatilyo, maraming mga pagbabagong mangyayari sa pangangatawan ng mga 
ito. May mga konting kaibahan ito sa bawat edad o gulang ng bawat isa. Sa mga edad ng nasa Junior High School, 
halos makikita ang mga pagbabago.Ito ay tinatawag na kabataan (adolescent) shishunki.

Sa mga pagbabagong ito, kahit na ang mga bata mismo ay balisa dahil hindi nila maunawaan mismo ang kanilang 
sarili. Kahit na gustuhin man nilang ikonsulta sa magulang o tagapag-alaga ang mga pagbabagong nagaganap sa 
kanila, nahihiya sila at sa halip ay sinasarili na lamang nila ang suliraning ito. Sa ganitong pangyayari, mas 
makabubuting unang makipag-usap ang magulang sa anak kapag 
naramdamang ang anak ay balisa at hindi karaniwan ang ipinakikitang  
pag-uugali. Mahalaga na makikita ng magulang ang karaniwang buhay  
ng anak para maalalayan nito ang anumang mga pagbabagong 
mararanasan ng bata. 

Sumangguni sa guro para sa mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Mga Pagbabagong Makikita sa Pangangatawan ng Bata
Lalaki Babae 

Pagbabago ng boses Paglaki ng suso ….. Maghanda ng isusuot na bra 

Pagtubo ng bigote ….. Turuan sa pag-ahit (shaver) Pagkakaroon ng buwanang dalaw (menstruation) …..  
                  Turuan sa paggamit ng napkin 

Ang pagtubo ng buhok sa ibang bahagi ng katawan ….. 
Sa mga batang hapon lalo na ang mga babae, higit nilang binibigyang pansin ang pagtubo ng buhok sa 
kili-kili. Turuan ang paraan ng pagtanggal o paglinis. 

Ang pasimula ng amoy sa katawan (body odor)….. Maghanda sa paggamit ng deodorant spray o sheet . 

4. Ang mga kabataan (adolescent) 
Ang mga kabataan sa ganitong edad o gulang ay maseselan. May mga madaling magalit, may mga bata namang 

lumalaban o hindi maganda ang ipinakikitang ugali sa magulang o tagapag-alaga, ito ay tinatawag na (hankouki) 
rebellious age. May pagkakataon na iniidolo nila ang hindi magandang bagay. Mayroon namang humahanga sa 
kalalakihan / kababaihan (opposite sex), o kaya ay nagsisimula sa pakikitungo (relationship) sa mga ito.  

Subalit kung makikita o mapapansin ng magulang na hindi pangkaraniwan ang mga ginagawa ng bata o kaya ito 
ay nakakabagabag na sa ibang mga tao, kinakailangang tulungan agad o paalalahanan ang bata, gawan ng paraan 
na mapigilan ito na huwag makagawa ng malaking pagkakasala. Sa kabila ng mga ito, ang mga pagbabagong 
nangyayari sa mga bata ay isang daan patungo sa kanilang kinabukasan para maging isang mabuting tao, 
pangalagaan ang mga sandaling ito. 

 

5. Mga suporta sa Junior High School 
Kadalasan sa Junior High School, sa aralin ng Edukasyong Pampalakasan at Kalusugan (hoken taiiku) ay 

pinag-aaralan ang tungkol sa mga pagbabago ng katawan. Mangyari lamang na gumawa ng pagkakataon na 
mapag-usapan din ang tungkol dito sa bahay. Sa mga batang babae, may mga pansamantalang nakahandang 
napkin sa klinika sa oras na nagkaroon ng buwanang dalaw (menstruation). 

May regular na pumupuntang guidance counselor sa paaralan, at kung may mga bumabagabag sa damdamin ng 
bata na hindi makayanang sabihin sa magulang, sumangguni sa counselor na ito at sabihin ang mga suliranin. 

 Kapag nahahalata na ang dibdib ng bata, pasuotin ito ng bra na angkop sa bata. Sa  
bansang Hapon, kakailanganing magsuot ng bra lalo na kung haharap sa ibang tao.  
Gumamit at magsuot ng bra na simple ang disenyo at kulay na hindi magbabakat sa  
panlabas na kasuotan ng bata. 

Huwag kaligtaan ang SOS ng bata! 
Sa kasalukuyan ay dumadami ang bilang ng mga kabataang nagpapakamatay. At ang pinakaunang 

dahilan ay “ijime” hindi magandang pakikitungo ng kapwa bata, panlalait o kaya pananakit sa kapwa . 
Ang ijime ay hindi dapat mangyari, subalit may mga nagaganap pa rin sa bawat Junior High School. 

Huwag kakaligtaang tulungan agad ang bata kapag dumating ang ganitong mga pangyayari. Sa mga oras na 
nakakaranas ng ijime ang bata, dahil sa takot at pangamba, ito ay hindi nila madaling maipaalam sa 
magulang. Alaming mabuti ang kalagayan ng bata at kung may mga hindi pangkaraniwang pagbabago dito, 
kausapin at pakinggan ang mga sasabihin. 

Kapag ang bata ay hindi na nagsasalita tungkol sa paaralan at mga kaibigan. 
Madalas na may nakakalimutan. Ang pababa o pagbagsak ng marka o grado ng mga aralin. 
Ayaw pumasok sa paaralan   Dumadami ang dahilang sakit Dumadami ang sugat sa katawan 
Ang pagkawala ng ibang kagamitan o kaya sa pag-uwi ay madumi ang mga gamit nito. 
[Kapag may mga bumabagabag sa isipan…] 

May homepage na matatakbuhan tulad ng:  http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/ 

120 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

    

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

121 



 

 
 

Bakuna / Imunisasyon 
 

1. Bakit kailangang magpabakuna? 

Mahina pa ang resistensiya ng katawan ng bata kung kaya madali itong mahawaan o tablan ng sakit. May mga 
bakunang panlaban sa mga sakit. Ang pagbabakuna ay isang pangangalaga sa kaligtasan ng buhay ng bata. Maaaring 
magpabakuna ang sinuman at kahit anumang nasyonalidad o estado ng pananatili sa bansang Hapon. 

 
 

2. Ano ang paraan ng pagbabakuna? 

Ang injection o pagpapaturok ng bakuna ay nagbibigay ng artipisyal na imunisasyon ng sakit sa katawan. Maaaring 
hindi na magkaroon ng sakit ang bata o mababawasan ang malubhang pagkakasakit sa pamamagitan ng natanggap 
ng bakuna. May mga pagkakataong kailangang mabigyan ng ilang beses na bakuna para sa mas mabisang resulta. 

 
 

3. Mga Uri ng Bakuna 

May dalawang uri ng bakuna, ito ay tinatawag na regular at opsyunal. 
 

Regular ….. Ito ay bakunang itinakda at rekomendado ng gobyerno sa lahat ng mga magulang.  
Ito ay proteksiyon para sa mga sakit na: Diptheria, Whooping cough, Polio, Measle Rubella, Japanese 

              Encephalitis, Tetanus, Tuberculosis, Hepatitis B, Cervical Cancer 
 at iba pa. 

 Opsyunal ….. Ito ay ayon sa pangkasalukuyang paglaganap ng epidemyang sakit, maaaring magpabakuna kung 
nanaisin. 

 Ito ay proteksiyon para sa mga sakit na: Influenza, Mumps, Chickenpox, Rota virus, Meningitis at iba pa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
4. Magkano ang bakuna? 

Kung ang regular na bakuna sa ay tatanggapin sa nakatakdang panahon, ito ay walang bayad. 
    Ang opsyunal na bakuna sa ay may bayad at kadalasang may kamahalan. Subalit ang pagpapa-bakuna nito 

ay makakapagligtas sa bata na huwag magkaroon ng malubhang karamdaman kaya ito ay mahalaga ring uri ng bakuna. 
  

Ang epekto o secondary effect (fukusayou)  

May mga epektong makikita o mararamdaman sa mga ilang uri ng bakuna, matapos na 
mapabakunahan. Alamin muna bago magpabakuna ang epekto nito at kung may pangamba, ikonsulta sa 
doktor. 
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http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8 
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5. Kailan dapat magpabakuna? 

Ang bawat injection o pagturok ng bakuna ay may nakatakdang panahon ayon sa edad at bilang ng buwan ng 
kapanganakan ng bata. Ang panahon ng pagbabakuna ay itinatakda ng munisipalidad. May matatanggap na pabatid 
na mensahe mula rito. Magpabakuna ayon sa nakatakdang panahon. Mapapamahal ang bayad sa bakuna kung hindi 
mababakunahan agad sa itinakdang panahon. 

 
6. Saang lugar dapat pumunta para magpabakuna? 

Ang lugar sa pagpapabakuna ay isinasagawa sa Public Health Center o pambatang klinika at sa iba pang mga 
pampublikong lugar na kung saan itinakda ng munisipalidad.  

Subalit ang pagbabakuna sa nakatakdang panahon at araw ay para lamang sa mga batang nakarehistro sa 
munisipyo. 

 
7. Bago magpabakuna  

Sulatan at sagutin muna ang katanungan sa pagbabakuna (yoshinhyou). Kung hindi alam ang pagsagot o pagsulat 
dito, sumanguni at magpatulong sa Public Health center o sa pagamutan. 

 
8. Mga dapat dalhin 

Gabay na Personal para sa ina at bata / Mother and Child Health booklet (boshi kenkou techou), Katanungan sa 
Bakuna (yoshinhyou) / Vaccine survey at iba pa. 

Vaccine Record booklet (ipakita kung may galing sa sariling bansa). 
 
  Para sa Kalusugan ng Bata    
9. Humanap ng Manggagamot para sa bata (Pediatrician) na regular na pupuntahan! 

Maghanap ng regular na pupuntahang manggagamot, hindi lamang para sa pagbakuna kundi para na rin sa 
pagsasangguni sa oras na may problema, katanungan, mga pangangamba o anumang mga alalahanin tungkol sa 
kalusugan ng bata. 

 
10. Alamin ang tamang impormasyon! 

Para sa ikapapanatag ng isipan, alamin ang tamang impormasyon. 
 
 
 
  
 
 

Ang impormasyon tungkol sa bakuna at kalusugan ng bata Yobou Sesshu to Kodomo no Kenkou ay mababasa 
sa iba’t-ibang wika (Ingles, Koriyan, Intsik, Portuges at Tagalog). Maaari ding mag-download ng Katanungan sa Bakuna 
/ Vaccine Survey sa sariling wika. 

 

  (Pakiusap) Sundin ang tamang paraan ng pag-download nito. 
 
             
 

  Yobou Sesshu to Kodomo no Kenkou Bakuna at Kalusugan ng Bata  
                  Vaccination Research Center 

http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8 
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Impeksyon 
 
 
 
1. Ano ang impeksyon (kansenshou)? 

Ang impeksiyon ay uri ng sakit na nakukuha sa pagpasok ng mikrobyo o bakterya sa katawan.Dahil sa mahina pa 
ang resistensiya at panlaban ng katawan ng bata sa sakit, may pagkakataong bigla itong maiimpeksiyon. Maaaring 
makuha ito sa pamamagitan ng ubo, pagbahing o paghawak sa pagkain. Mahalagang malaman at maiwasan ang 
dahilan sa pagkakahawa. 

 
2. Dapat gawin kapag nagkaroon ng impeksiyon 

    Maaaring hindi makapasok ng Junior High School kapag nagkaroon ng impeksyon. Ikonsulta sa doktor kung puwe-
deng pumasok ng paaralan. 

Kapag hindi makakapasok sa Junior High School ----- Para maiwasan ang makahawa sa ibang mga bata,  
                                      manatili sa loob ng bahay. Alagaang mabuti ang bata 
                                      hanggang sa ito ay gumaling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kung maaaring pumasok sa Junior High School ----- Kahit na puwedeng pumasok ng paaralan ang bata, sa 

dahilang posibleng makahawa ang sakit nito, tiyaking 
mabuti ang kalagayan at pakiramdam nito. Kung may 
hindi karaniwang napupuna sa bata, ikunsulta agad sa 
manggagamot o ipagbigay- alam sa guro.  

 
3. Iwasan ang paglaganap ng epidemya! 

(1) Panatilihing malinis ang mga kamay, palagiin ang paghuhugas. 
Gumamit ng sabon at pabulain ito, hugasan nang maigi ang buong kamay bago banlawan. 

 
(2) Magsuot ng mask 

Pagamitin ng mask ang batang may sakit. Subalit sa mga panahon na uso ang mga paglaganap ng nakaka-  
hawang sakit, kahit na walang sakit, mas makabubuting gumamit ng mask para makaiwas sa pagkahawa. 

 
 
 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

 Kailangang kumuha ng katibayan sa doktor na ang bata ay hindi maaaring pumasok sa paaralan, “School 
Absences Certificate” Shusseki Teishi Shoumeisho) o kaya ay sertipiko na maaari ng pumasok ang bata 
sa paaralan, “Certificate to Attend the School” (Toukou Kyokashou). Dalhin ito at ibigay sa paaralan. 
Alamin sa Junior High School ng bata kung anong uri ng katibayan o sertipiko ang nararapat na hingiin sa 
manggagamot. Ang katibayang papel ay maaaring makuha sa pagamutan o kaya ay maaaring mag-download 
ng kopya sa website ng mismong paaralan. 
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(3) Mag-ingat sa suka at dumi 
May posibilidad na may kasamang bakteriya o mikrobyo ang suka at dumi. Gumamit ng mask at guwantes 

(disposable gloves) bilang proteksiyon sa paglilinis nito at hangga’t maaari ay linisin agad. 
 

(4) Panatilihin ang Kalinisan 
Gumamit ng basang basahan sa pagpupunas ng sahig at dinding at kung kakailanganin, gumamit ng pamatay  

sa mikroyo (disinfectant). Buksan ang bintana sa tuwina para sa pagdaloy ng preskong hangin. 
 

(5) Magpabakuna  (Tingnan ang [Bakuna / Imunisasyon] sa pahina p.122) 
 

(6) Isaayos ang Pang-araw-araw na Kaugalian 
     Kumain ng wastong pagkain at matulog sa wastong oras. Panatilihin ang wastong pang-araw-araw na gawi. 
     (Tingnan ang [Pang-araw-araw na Pagsasanay] sa pahina p.140) 
 
4. Ang Pagkalat ng Epidemya sa Paaralan 

Kung ang sakit ng bata ay lalaganap sa paaralan, hindi makakapasok ang bata. Kailangang dalhin sa manggagamot  
ang papel na mula sa paaralan upang sulatan at malagdaan ng doktor. 

 
  Mga Hindi pangkaraniwang sakit (Epidemic)  

Ebola (Hemorrhagic) Fever (Ebora Shukketsu Netsu),  
Crimea (Kurimia) Congo Fever (Kongo Shukketsu Netsu), Birds Flu (Tori Influenza)  at iba pa. 

 
  Mga karamihang kumakalat na sakit sa paaralan (pagkahawa galing sa laway)     

  Flu (Infuluenza), Whooping cough (Hyakunichi Zeki), Measle (Hashika), Mumps (Otafuku Kaze), 
 German Measle (Fuushin), Chicken Pox (Mizubousou), Tuberkulosis o TB (Kekkaku)  at iba pa. 

 
  Mga iba pang sakit na madaling kumalat sa paaralan 
       Food Poisoning (O-157), Conjunctivitis (Ryukousei Kakuketsumakuen), 

 Hand / Foot / Mouth and Skin disease (Te ashi kuchi Byou), Apple cheek disease (Ringo Byou), 
 Impetigo (Tobihi)  at iba pa. 
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Pagsusuri sa Kalusugan ( Kenkoushindan ) 

 

1. Ano ang Kenkoushindan? 
Ito ay ang pagsusuri sa kalusugan ( Physical Health Check up ) ng katawan at nutrisyon ng bata. May mga 

dalubhasang manggagamot ang pupunta sa Junior High School para suriin ang mga bata. 

2. Ano ang gagawin dito?
Mga anong uri ng pagsusuri ang isasagawa? 

 Titimbangin ang
bigat 

Dito ay titimbangin ang bigat ng bata at susukatin ang taas o laki nito. Para sa 
tamang pagkuha ng timbang at taas, kadalasang nakasuot ang mga bata ng 
P.E. uniporme at nakapaa ang mga ito. Kung sa dahilan ng relihiyon na 
ipinagbabawal ang pagpalit o pagsuot ng maikling pantalon o short pants, damit 
na may maikling manggas o short sleeves sa harap ng tao, ipagbigay-alam 
agad sa guro. 

 Susukatin ang
taas

 Pagsusuri sa  
Kondisyon 

(Internal Check up) 

Susuriin ng doktor ang dibdib at likod ng bata sa pamamagitan ng paggamit ng 
estetoskop (stethoscope) upang mapakinggan ang pintig ng puso. Kadalasan 
ding nakasuot ang mga bata ng P.E uniporme. May pagkakataong titignan ang 
mata at ilong ng bata. 

 Pagsusuri sa 
mata 

 (Paningin) 

Sa pagsusuri, may gamit na hugis kutsarang itinatakip sa kabilang mata habang 
may larawan o simbolo na may iba’t-ibang hugis at laki. Sasabihin ng bata kung 
ano ang nakikita nila dito. Ito ay ginagawa sa pagsasalitan ng pagtingin ng 
isang mata.  

 Pagsusuri sa 
Tainga 
(Pandinig)

Dito ay susuriin ang pandinig ng bata. Kung may naririnig at kung ano ang 
naririnig. 

 Pagsusuri sa  
ngipin 

Susuriin ng dentista ang loob ng bibig ng bata. Titingnan kung nasa maayos na 
kondisyon ang ngipin at gilagid nito (Titingnan kung wasto ang pagsisipilyo, 
nasa ayos at pantay ang mga ngipin). 

Pagkuha ng 
 Eksrey (X-ray) 

Kukunan ng eksrey (X-ray) ang bata para makita ang kalagayan ng puso at  
baga nito. Nakasuot ng P.E.uniporme o kamisol, o kaya naka-tank top ang bata. 
Siguraduhing walang mga uri ng metal / plastic hook ang isusuot nito. Kung ang 
bata ay nakasuot ng bra, kailangang hubarin ito sa oras ng pagkuha ng eksrey. 

Ang eksrey (X-ray) ay may radiation subalit ito ay hindi nakasasama sa 
katawan ng tao. Kung sakaling may pangamba pa rin tungkol dito, 
sumangguni sa guro. 

 Buwan      Araw ang petsa ng pagsusuri sa kalusugan. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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3. Kailangan bang gawin ito? 

Kinakailangang gawin at siguraduhing magpatingin sa araw na ito. Isinasagawa ito isang beses sa loob ng isang 
taon at nakatalaga ang mga ginagawang pagsusuri sa mga bata. 

Maaaring mailang ang mga bata na makita ng ibang tao ang loob ng kanilang bibig o katawan subalit walang dapat 
ipangamba dahil ang tumitingin ay mga dalubhasang manggagamot at alam nila ang nararapat at tamang pagsusuri. 
Para sa malusog at maayos na paglaki ng bata, ugaliin ang tuwinang pagpapatingin. 

 
4. Sa pamamagitan ng kenkoushindan, maililigtas ang buhay 

May mga sakit na natutuklusan dahil sa tuwinang pagsusuri sa kalusugan ng bata, katulad ng pagtuklas na may 
butas ang puso, may sakit sa bato (kidney), may problema ang buto sa likod (abnormality in vertebrae / spine) at iba 
pang mga uri ng sakit na malalaman sa kenkoushindan. At dahil din sa pagsusuring ito ay nalalaman din ang taas 
(height) ng bata at kung ito ay may kaliitan. 

Kahit na sa murang edad ng bata, dinadapuan din ng malala o malaking uri ng sakit ang mga ito. Sa pamamagitan 
ng kenkoushindan ay malaking posibilidad na matuklasan ang sintomas ng sakit. Ang pagsusuri sa kalusugan ng bata 
ay walang bayad kung kaya siguraduhing magpatingin sa tuwina. 

 
5. Pagkatapos isagawa ang kenkoushindan... 

Kapag may mga pag-aalinlangan o may nakitang hindi karaniwang sakit sa bata, pagpapayuhan 
ng paaralan na dalhin ang bata sa ospital. At matapos na magpatingin sa doktor, kailangang ipaabot 
ang resulta sa paaralan. Kung walang makikitang sakit sa resulta, maaaring ang dahilan ay ang 
sobrang pag-didiyeta (diet) o pagpapapayat / sobra ang bigat para sa kasalukuyang edad, at dapat 
na isaayos ang pang-araw-araw na kaugalian sa buhay. Kinakailangan ang suporta ng magulang sa paglaki ng bata. 
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Pagpapanatili ng Kalinisan (Eiseikanri) 

1. Ano ang eiseikanri? 

Ito ay ang pagpapanatili sa kalinisan. Ang eiseikanri ay para sa kapakanan ng kalusugan at kalinisan sa katawan 
ng bata, na dapat pangalagaan ng magulang o tagapag-alaga. Ang pagpapanatili sa kalusugan at kalinisan ng bata 
ay mahalaga hindi lamang sa paglaki ng bata kung hindi pati na rin sa pakikisalamuha nito sa kapwa bata at pati na 
rin ang pakikisama sa grupong sinasamahan. Ito ay isang napakahalagang bagay na dapat panatilihin. 

2. Maging malinis! 
Ano ang dapat na panatilihing 
malinis? Bakit ito kailangan?

Magdala ng panyo o kaya tissue 
paper! 

Kapag walang dalang panyo o tissue paper ang bata sa oras na 
makapaghugas ng kamay, gagawin nitong pamunas ang sariling 
damit bilang pamahid ng kamay o kaya ng ilong na magiging 
dahilan ng pagdami ng mikrobyo (germs) na maaaring maging sanhi 
ng pagkakasakit nito.  
Labhan ang panyong ginagamit araw-araw. 

Gupitin ang kuko sa tuwina! 

Gupitin ang kuko sa tuwina. Kapag ang kuko ng bata ay 
mahaba,may mga dumi at mikrobyong kakapit sa loob ng kuko nito.  
Gupitin ang kuko na hindi makikita ang haba nito kapag tiningnan 
ang palad. Iwasang gupitin nang masyadong maikli ang kuko.  

Magsipilyo! 
Magsipilyo matapos kumain, upang hindi masira ang ngipin 
(cavities) ng bata. Ang hindi pagsisipilyo ay magiging sanhi rin ng 
mabahong hininga (bad breath). 

Maligo araw-araw! 

Ang bata ay madalas pagpawisan kung kaya kailangang maligo 
araw-araw. Linisin ang buong katawan at ulo, para maiwasan din 
ang pangangamoy ng katawan. 
Lalo na sa mga batang Junior High School na ukol sa sports ang 
bukatsudo, ang mga ito ay mas higit na pinagpapawisan. 
Pangalagaan ang katawan. 

Maghugas ng kamay at magmumog! 
Gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay. Magmumog ng bibig 
pag-uwi ng bahay galing sa labas. Isang paraan ito para 
mabawasan ang mikrobyo at makaiwas sa sakit o trangkaso. 

Gumamit ng mask! 

Gumamit ng mask sa araw na may sipon o kaya’y ubo. Maaaring 
kumalat sa iba ang mikrobyo kapag bumahing at umubo nang hindi 
naka-mask.  
At kung sakaling hindi nakapaghanda ng mask, gamitin ang panyo 
at takpan ang bibig sa pag-ubo at ilong naman sa pagbahing. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Maghilamos! 
Paggising sa umaga, maghilamos, tanggalin ang muta at dumi sa 
mukha. Ang paghugas ng mukha sa umaga ay makatutulong para 
mamulat ang mata at magising ang diwa. 

Magpalit ng pang-ilalim na kasuotan 
(under wear) ! 

Magsuot ng kamisol / kamiseta o pang-itaas na under wear, ito ay 
makatutulong sa pagsipsip ng pawis.  
Magsuot din ng medyas. Kapag nagsuot ng sapatos na walang 
medyas, maaaring mangamoy ang paa. 

 

3 Ano ang Pagsisiyasat sa buhok at kasuotan (Touhatsu Fukusou kensa)? 

May regular na pagsisiyasat inspeksyon sa buhok at kasuotan ng mga mag-aaral sa Junior High School. 
Sinisiyasat dito ang kasuotan ng bata, kung malinis at nasa tamang ayos ang pagsusuot, pati na rin ang ayos at haba 
ng buhok ay sinisiyasat sa araw na ito. Kapag wala sa ayos o hindi ayon ang kasuotan at kaayusan ng buhok, ito ay 
paglalabag sa regulasyon ng paaralan na maaaring mabigyan ng babala. 

Pagsisiyasat sa buhok (Touhatsu) at Kasuotan (Fukusou) 

 Buhok 

   Babae 
  at Lalaki

Kung hindi lumalampas sa kilay ang buhok (bangs). 
Kung ang buhok ay kinulayan, ginuhitan ng shaver o kaya kinulutan. 

Sa unang araw ng pasukan, ipaalam sa guro kung natural na may kulay ang buhok 
   ng bata, na buhat pa ng ito’y ipinanganak. 

Kung hindi gumagamit ng wax, hairspray o mousse sa buhok.

Lalaki 
Kung ang buhok sa gilid ay hindi umaabot sa tenga.
Kung ang haba ng buhok sa likod ay hindi umaabot sa collar (shirt).

   Babae 

Kung nakapusod ang buhok na nakalampas sa balikat ang haba.
Kung gumagamit ng simpleng kulay ng hair bond (itim, brown, asul) at hindi ang  

  matingkad na kulay. 
Kung gumagamit ng iba pang hindi nararapat na palamuti (accessories) sa katawan.

Kasuotan 

Babae at 
Lalaki Kung nakalagay ang name plate sa dibdib.

Lalaki Kung nakabutones ang uniporme o nasa ayos ang necktie (blazer na uniporme).

Babae
Kung ang ribbon ng uniporme ay nasa ayos. 
Kung hindi maikli ang haba ng palda.

Iba pa 
Babae at 

Lalaki

Kung pinuputulan ang kuko sa tuwina. 
Kung hindi gumagamit ng hikaw at ibang palamuti (accessories). 
Kung hindi nag-aahit ng kilay.

   Babae Kung naka-manicure ang kamay.
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4. Mga dapat pangalagaan sa tahanan  

Hindi matutupad ng bata ang pagpapanatili sa kalinisan ng katawan kung walang kooperasyon ang magulang.  
Pangalagaan ang mga sumusunod lalo na sa loob ng tahanan. 

 
 Mga Lalabahan 

Madalas pagpawisan ang bata. Labhan sa tuwina ang pang tag-init at P.E. na uniporme, damit na panloob at 
jogging pants. At kung sa araw na ang bata ay nakatoka sa paghahanda ng pananghalian sa paaralan, labhan 
ang epron na dadalhin sa araw ng Biyernes, plantsahin at ihanda para madala sa susunod na araw ng Lunes. 
Kapag ito ay nakalimutang labhan at dalhin sa paaralan, ito ay malaking abala para sa susunod na batang 
nakatoka para gumamit ng epron. 

 
 Mga huhugasan 

Hugasan ang mga ginagamit na chopsticks at lagayan ng tubig o tsaa araw-araw. Maraming mga mikrobyong 
makakapasok sa loob na makasasama sa bata kapag ito ay hindi hinuhugasan. Tanggalin muna ang mga 
bahaging maaaring tanggalin bago hugasan nang maiigi. 

 
 Sa pagliligo 

Maligo araw-araw. Dahil sa madalas pagpawisan ang bata, linisin ang buong katawan at ulo. Maaaring 
mag-shower o punasan ng basang tuwalya / bimpo para linisin ang katawan.  

Maaaring mag-amoy pawis ang bata kung hindi ito makakapaligo at huwag itong idahilan para gumamit ng 
pabango. Sa bansang Hapon ay hindi nakakasanayan ng mga bata ang paggamit ng mga pabango. At dahil dito, 
“mabaho” ang sasabihin ng mga bata kahit na mabango ang amoy nito. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit 
ng anumang uri ng pabango sa Junior High School.  

Maaaring hindi nakagisnang maligo araw-araw sa ibang bansa subalit sa bansang Hapon, dahil sa taas ng 
temperatura ng init ng panahon, madaling pagpawisan ang mga bata. Maligo araw-araw upang matanggal ang 
dumi sa katawan. 
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            Pang-araw-araw na Pagsasanay 

Isaayos ang pang-araw-araw na pamumuhay ng bata para sa kalusugan ng katawan nito. Para sa maliksing kata- 
wan at maayos na pag-iisip, kinakailangan ang balanse at wastong pagkain, ehersisyo at tamang oras ng pagtulog. 
Ang maagang pagtulog at paggising, pagkain sa umaga ay napakahalaga sa paglaki ng bata. 

Sa edad o gulang ng mga bata sa Junior High School, ang mga samahan ng pagkakaibigan ay dumadami at 
lumalawak ang kanilang lipunang ginagalawan. Dahil sa kabataang gulang, may mga pagkakataon na humahanga 
sila sa hindi magandang bagay o kumikilos na para bang isa silang matured na tao. May posibilidad na mabigyang 
pansin sila ng hindi mabuting tao, kung kaya kinakailangang pangalagaang mabuti ng magulang o tagapag-alaga ang 
mga anak na huwag mapasama / mahumaling sa masamang bisyo o gawain.  

Ang Junior High School na mag-aaral ay may malaking katawan, subalit sila ay mga batang isip at murang 
damdamin pa. Isagawa ang tuwinang pakikipag-usap o komunikasyon. 

 
1. Ang isang malusog na araw ng Junior High School 

Sa umaga 

Gumising nang maaga.

Mag-almusal sa umaga. 

Gumising nang maaga para maiwasan ang magahol sa 
oras ng pagpasok, sikaping makapasok nang maaga sa 
paaralan. Ang pagpapabilad sa sikat ng araw ay makatutulong 
para sa paggising ng diwa at katawan. 

Ang pagkain ng agahan ay nagbibigay ng lakas sa kata- 
wan.Kung hindi kakain ng almusal, maaaring tumunganga at 
antukin sa araw. Hindi balanse sa nutrisyon na magiging sanhi 
ng pagtaba. 

Sa tanghali 

Pumasok sa eskuwela.

Kumain ng tanghalian. 

Igalaw ang katawan.  
 

Mas mahirap ang mga aralin sa Junior High School kaysa 
sa elementarya, kaya kung padalos-dalos ang pag-aaral dito, 
mahuhuli sa pag-aaral at hindi na makakaintindi ng mga aralin 
ang bata. Kung may mga bagay na hindi maunawaan sa mga 
aralin, magtanong at alamin agad sa guro. 
 

Ang pananghalian sa paaralan ay masustansiya at balanse 
sa nutrisyon. Kung wala namang allergy o ipinagbabawal na 
pagkain o kaya naman ay ipinagbabawal kainin dahil sa isang 
relihiyon, huwag maging pihikan, sikaping ubusin ang mga 
nakahandang pagkain. 
 

Sa paglaki ng bata, kakailanganin ang ehersisyo ng 
katawan. Kung kayat igalaw ang katawan sa oras ng P.E. at 
bukatsudou. 

Sa gabi Kumain ng hapunan. 
 

Kumain ng wastong pagkain sa tamang oras at iwasang 
kumain ng labis.   

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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2. Ang Cell phone / Smart Phone na gamit ng mag-aaral sa Junior High School  

Sa kasalukuyan ay dumadami ang mga mag-aaral sa Junior High School ang may gamit nang sariling cell phone o 
smart phone. Ito ay malaking tulong sa mga abalang magulang tungkol sa pakikipag-usap sa kanilang mga anak. 
Subalit sa kabila nito ay may malaking dapat na ipangamba. Pag-usapan kung paano at saan lamang dapat gamitin 
ang cell phone o smart phone, at mag-isip at gumawa ng mga regulasyon hinggil sa paggamit nito. Ang pagtatakda 
ng regulasyon sa paggamit ng cell phone at smart phone ay napakalaking halaga. Mas makabubuti ang paggamit ng 
filtering service para sa bata. 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gawin ang araling-bahay. 
 
 
 

Maligo. 
 
 
 

Matulog nang maaga. 
 

Mas maraming araling-bahay ang Junior High School 
kaysa elementarya, kung kaya ugaliin ang tuwinang paggawa 
ng mga araling- bahay. 

Madaling pagpawisan ang bata sa Junior High School lalo 
na sa oras ng P.E. at bukatsudou. Maligo at linisin ang 
katawan at ulo. 
 

Ang katawan pati na ang utak ng bata ay kasama sa 
paglaki ng bata habang ito ay natutulog. Malaking epekto sa 
bata kapag maikli ang oras ng pagtulog o kaya ay kulang ang 
pagtulog nito, na magiging sanhi ng pagiging mainitin ang ulo 
o maikli ang pasensiya. Matulog nang maaga, at huwag paba- 
yaang matulog ng hating-gabi. Sa kasalukuyan ay dumadami 
ang mga batang gumagamit ng cell phone hanggang sa 
kalaliman ng gabi. Pag-usapan sa bahay at gumawa ng 
regulasyon ukol sa oras ng paggamit nito. Ang nararapat na 
haba ng tulog ng bata sa Junior High School ay 7-8 oras. Sa 
araw ng pagsusulit (test) ay sikaping makatulog ng mga 6 na 
oras.  

Halimbawa ng mga Regulasyon
Maaari din namang dagdagan o bawasan ang oras ngpaggamit ng cell phone o smart phone batay sa gulang ng bata.

Huwag ipamimigay o ipapaalam sa kung sino ang mail address. 
Ipagbigay-alam sa magulang kung sino ang pinagbigyan ng numero ng katawagan o mail address. 

  Ang paggamit ng cell phone o smart phone ay hanggang alas-9 ng gabi. 
Hindi dapat gumamit ng cell phone o smart phone sa oras ng kainan at pag-aaral ng aralin. 
Ilagay sa sala (living room) ang cell phone o smart phone matapos gamitin. Huwag ilagay sa kuwarto. 

  Huwag magbukas o mag-access ng hindi nararapat na website. 
Ipaalam at ipakita agad sa magulang kung may mail o tawag na hindi karaniwan (nakakapanghinala). 
Ipaalam at kumuha ng pahintulot sa magulang kung gagamit ng mga website na may bayad. 
Huwag isulat, ipost o ilagay ang hindi magandang bagay sa ibang tao.
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Ang panganib sa SNS
Dumadami ang gumagamit ng cell phone o smart phone at SNS (Social Network Service ex. LINE, Facebook, at 

iba pa) na mga bata sa Junior High School para sa pakikisalamuha sa kapwa. Walang problema kung ang pakay ng 
paggamit nito ay para sa komunikasyon ng magulang o kaibigan, subalit sa kasalukuyan ay ginagamit ang SNS para 
sa panlalait ng kapwa, at sa mga hindi namamalayang sandali ay nasasangkot ang bata sa away o gulo ng ibang tao, 
may mga walang pahintulot na litratong ipino- post o inilalagay dito at mga iba pang suliranin ang makikita dito.  

Upang makaiwas sa ganitong mga masalimuot at mapanganib na pangyayari, siguraduhing pag-usapan ang 
tamang paggamit nito. Isagawa ang tuwinang pakikipag-usap sa bata.

    
 

Gamitin ang Filtering Service
Alam ba ninyo ang tungkol sa “Filtering Service”? Ito ay isang uri ng serbisyo sa website para sa mga menor de 

edad na batang nasa 18 gulang na taong gulang pababa. Ang serbisyong ito ay hinggil sa limitasyon ng paggamit sa 
website na gagamitin o bubuksan ng mga bata sa internet. Pag-usapan sa bahay ang limitasyon tungkol sa paggamit 
ng website.  

Kung hindi alam ang tungkol sa serbisyong ito, mangyaring alamin sa internet o kaya ay magtungo at magtanong 
sa tindahan (shop) na pinagbilihan ng cell phone o smart phone.

3. Mga panganib na posibleng mangyari sa mga mag-aaral ng Junior High School 

Ang lugar na ginagalawan ng bata ay lumalawak, ang pakikisalamuha nito sa kapwa ay dumadami at may posibi- 
lidad na mapapahalubilo sa hindi magandang samahan. Ang mga sumusunod na nakatala ay ang mga batas na 
mahigpit na ipinagbabawal sa mga kabataan. Kung sakaling ang mga ito ay ipapagawa o iuutos na gawin ng kakilala 
/ kaibigan, huwag itong gawin o gayahin. Kausapin ang bata sa tuwina at ipaliwanag nang mabuti ang idudulot na 
panganib sa ganitong hindi magandang gawi. 

Mga batas na ipinagbabawal May parusa ang paglabag sa mga batas na ito. 

Paninigarilyo 
Ayon sa batas ng bansang Hapon, ang paninigarilyo ay pinahihintulutan sa 20 taong gulang (edad) 
pataas. Ang paninigarilyo ng wala pa sa nakatakdang edad ay mahigpit na ipinagbabawal sa 
batas. Ang sigarilyo ay nakasasama sa katawan ng tao, ito ay isang sanhi ng kanser at ang pani- 
nigarilyo sa maagang edad ay nakakapagdulot ng kahinaan ng katawan at ang pagtigil sa paglaki 
o pagtaas ng bata. Ang sigarilyo ay may halong kemikal na kapag sinimulang manigarilyo ay 
mahirap nang tigilan. 

Pag-inom ng 
Alak 

Ayon sa batas ng bansang Hapon, ang pag-inom ng alak ay pinahihintulutan mula sa 20 taong 
gulang (edad). Ipinagbabawal ang pag-inom ng kabataan na wala pa sa nakatakdang gulang. Ang 
pag-inom nito ng wala sa wastong edad ay makakasagabal sa paglaki ng bata at sa murang edad 
ng bata, magiging sanhi ito ng pagkahina ang utak, at ibang bahagi ng katawan (bituka, bato / 
kidney, dugo). Ang pagkalulong sa alak ay isang sakit na mahihirapang mamuhay ng walang alak 
na iniinom sa tuwina. Posibleng maging alkoholik ang menor de edad kapag uminom alak. 

Pagnanakaw  
Ang pagnanakaw ay isang uri ng krimen na hinuhuli ng pulis.  
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 Paggamit ng  
   Droga 

Sa bansang Hapon, ang paggamit, pagbili o pagbebenta ng anumang uri ng ipinagbabawal na 
gamot katulad ng (droga, marihuana, cocaine, thinner ng pintura) at iba pang mga matatapang 
na uri ng gamot ang ipinagbabawal sa batas at hinuhuli ng pulis. Ang paggamit ng mga ganitong 
uri ng gamot ay higit na nakasasama sa katawan ng tao. Sa pamamagitan nito, ang utak ay 
masisira o manghihina, makakaranas ng mga di pangkaraniwang imahinasyon (hallucination), 
paniniwala sa sarili (delusion) ng walang katotohanan o di kaya pagkawalang tiwala (confusion) at 
may mga pagkakataon na makakagawa ng krimen. Ito rin ay makasisira sa bituka, bato (kidney), 
mata at iba pang bahagi ng katawan. Sa palagiang paggamit nito ay makakasanayan na ng 
katawan at hahanap-hanapin na sa tuwina hanggang sa dumami ang paggamit na magiging sanhi 
ng pagka- lulong sa droga. 
Ang droga ay isang uri ng krimen na may koneksyon sa grupo ng mafia na kanilang pinagkakaki- 
taan. Huwag mag-isip o tangkaing sumubok /gumamit nito. 

  Ang paggamit ng thinner ng pintura bilang gamot (droga) ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. 

Mga regulasyong ipinagbabawal sa paaralan  

Tattoo 
Sa ibang bansa ay may mga nakagisnang kultura ng paglalagay ng tattoo bilang isang palamuti sa
katawan, subalit sa bansang Hapon, ang paglalagay nito ay hindi pa tinatanggap. Hindi mapapa-
hintulutang pumasok sa mga pampublikong paliguan at iba pang mga gusali ang mga may tattoo. 

Ang paglabas 
pasok sa: 
Sinehan 
Karaoke 

Game Center 
Manga Cafe 

Maraming mga tao ang pumupunta sa karaoke, game center o kaya sa Mangga Kissa. Mayroong 
lasing o nakainom, hindi magandang ugaling tao ang posibleng maglabas pasok sa mga lugar na 
ito. Kapag pumunta ang bata nang hindi kasama ang magulang maaaring mapansin ito ng hindi 
mabuting tao at mapahalubilo sa mga hindi magandang pangyayari. Tiyaking kasama ang magu- 
lang o tagapag-alaga kung pupunta sa ganitong mga uri ng lugar. Ang pagpunta dito ay hindi dapat 
palalagpasin ng alas 6 ng gabi kahit na kasama pa ang magulang o tagapag-alaga. 

Pagtulog sa 
labas na hindi 
kasama ang 
magulang 

Kailangang kasama ang magulang o tagapag-alaga kung matutulog sa ibang lugar. Huwag 
matulog sa bahay ng kaibigan na nag-iisa o hindi kasama ang magulang. Kapag ang bata ay 
natulog sa bahay ng kaibigan na nag-iisa, maaaring maisipan nilang lumabas sa gabi para ma- 
masyal o maglibang sa labas, at dito ay may posibilidad na matuto silang gumawa ng mapanganib 
na uri ng paglalaro. 

 Ang pagpapakilala sa Batas ng Aichi Ken Hinggil sa Pangangalaga sa Kapakanan at 
    Kaligtasan ng mga Kabataan Aichi Ken Seishounen Hogo Ikusei Jyourei

Ang sumasailalim na batas ng Aichi Ken ay ukol sa mga kabataang mula 18 taong gulang at pababa. Ang
sumuway sa batas na ito ay may parusa.

1. Ang pagpapakita o pagpaparinig ng mga malalaswang bagay, pambubugbog o kaya mga uri ng pananakot
na maaaring humantong sa krimen ay ipinagbabawal. 

2. Ang sekswal na pagmamarahas (sexual harassment) ay ipinagbabawal. 
3. Ang paglalagay o pagpapalagay ng tattoo sa bata ay ipinagbabawal. 
4. Ang pagdadala ng bata sa isang lugar para gumawa ng hindi mabuti ay ipinagbabawal. 
5. Ang pagpapadala o pagbibigay ng mga matatalim na uri ng bagay na maaaring makasakit o makasugat sa

kapwa ay ipinagbabawal. 
6. Ang pagdadala sa labas ng bata mula alas 11 ng gabi ~ madaling araw ay ipinagbabawal. 
7. Ang pagpapatrabaho ng bata sa lugar na katulad ng pagbebenta ng aliw (prostitution) ay ipinagbabawal. 
8. Ang pagbili ng mga bagay sa recycle shop ng walang pahintulot ang magulang ay hindi pinahihintulutan. 
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Ang paggawa ng hindi mabuti ng bata ay isang SOS
May dahilan kung bakit gumagawa ang bata ng mga “hindi nararapat na bagay”. Maaaring ang bata ay 

inanyayahan ng kaibigan na hindi ito mapahindian, tinatakot [ijimerarete] o kaya naman ay may hindi magandang 
nangyayari sa pamilya, may problema sa kaibigan, mga iba pang mga bagay na hindi maipahayag ng bata kung 
paano siya napasangkot sa mga masalimuot na pangyayari. Sa ganitong mga pagkakataon ay higit na kakailanganin 
ang tulong ng magulang. Sa halip na pagalitan, unahin munang kausapin nang mahinahon ang bata at alaming 
mabuti ang mga pangyayari.  

May posibilidad na ang paggawa ng hindi mabuti ng bata ay dahil sa kakulangan ng komunikasyon ng bata sa 
magulang, ang pagkukulang ng pansin at pagmamahal sa bata. Dahil sa kailangan pa ng bata ang pangangalaga ng 
magulang, isagawa ang komunikasyon sa tuwina. 

Wala bang dapat ikatakot sa Japan? 
Sa maikling salita, ang lugar sa bansang Hapon ay hindi mapanganib o nakakatakot, subalit sa kasalukuyan ay 

may mga batang nasasangkot sa mga hindi magandang pangyayari. Hanggat maaari ay pangalagaan ang kaligtasan 
ng bata, huwag pababayaang lumabas ng gabi, iwasan ang pagdaan o paglakad na mag-isa sa mga liblib na lugar o 
kaya ay madalang ang mga tao. Kung maaari ay padalhin ang bata ng burglar bell (bouhan bell) sa tuwina.

Ang mga sumusunod ay mga pangyayari o kaso na sangkot ang mga mag-aaral ng Junior High School. 

Case 2 / Ang pangyayaring ito ay naganap sa isang batang babae na nasa unang baitang ng Junior High School 
noong taong 2014. Huling nakita ito ng bandang alas 3 ng hapon, pag-uwi galing sa paaralan na may 
kausap na lalake sa harap ng bahay nila. Kinagabihan ng araw ding iyon, sa pag-uwi ng ina ng bata ay 
may nakitang mensahe na nakalagay sa loob ng mail box na “Hindi muna ako uuwi at papasok ng 
paaralan, pansamantalang nasa bahay ako ng kaibigan. Huwag na ninyo akong hanapin.” ang nilalaman 
na sulat kamay ng anak. Ang sulat ay dinala at ipinaalam ng magulang sa pulisya. 

     Ang bata ay itinago ng kidnaper sa loob ng 2 taon. Matapos ang dalawang taon, ang bata ay nakakita 
ng paraan kung paanong tumakas at sa sariling sikap ay nagawa nitong makatakas. Nahuli naman ang 
taong kumidnap nito. 

Case1 / Ang pangyayaring ito ay naganap noong taong 2015, panahon ng summer vacation sa dalawang batang 
lalake at babaeng Junior High School na nasa isang taong baitang. Ang dalawang bata ay lamabas sa 
bahay ng gabi at nakita sa camera na naglalakad sa harap istasyon ng tren bandang alas 5 ng madaling 
araw. Ito ang kahuli-hulihang pagkakataon na sila ay nakita.  

Ang dalawang estudyanteng ito ay natagpuang patay makalipas ang ilang araw at nahuli ang pumatay. 

Case 3 / Ang pangyayaring ito ay naganap sa isang batang lalake na nasa unang baitang ng Junior High School 
noong taong 2014. Ang batang ito ay nagkaroon ng kaibigang nakakatanda pa sa kanya sa pamamagitan 
ng pagpapakilala ng kasing edad din niyang kaibigan. Bago pa mangyari ang insidente, ang batang lalake 
ay binugbog ng 18 taong gulang sa mukha at ng sumunod na araw ay nagsabing gusto na nitong 
tumiwalag sa kanilang grupo. Subalit ang batang ito ay pinaluhod, pinagsisipa at binugbog sa loob ng 10 
minuto. 

     Sa taong 2015 ng taglamig (winter) na panahon, nakita ang bangkay ng bata sa tabing ilog. Pagkaraan 
ng isang linggo matapos matagpuan ang bangkay ay nahuli ang 3 kabataang pumatay sa bata. 
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               Tanghalian (Kyuushoku) 

1. Ano ang Kyuushoku? 

Ito ay ang pananghalian ng mga bata sa Junior High School na balanse sa nutrisyong nararapat sa katawan ng mga 
bata. Hindi lamang ang kahalagahan at kasayahan sa pagkain kundi ang tamang gawi sa pagkain ang mga itinuturo 
sa oras ng tanghalian ng mga ito.  

Ang mga bata ay sabay-sabay na manananghalian sa nakatakdang oras ng pagkain. Hindi pinahihintulutang umuwi 
ng bahay ang bata para kumain ng tanghalian sa bahay. 

 
2. Ang halaga ng bayad sa tanghalian (Kyuushoku) 

Ang pagkain ng mga bata sa tanghalian ay may bayad at ito’y buwanang dapat 
bayaran. Kung may suliranin tungkol sa pagbabayad nito, may suportang makukuha ayon 
sa “shuugaku enjoseido”. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa guro. 

 
3. Ang panlasa ng tanghalian (Kyuushoku) 

Ang pagkaing inihanda ay batay sa panlasa ng mga Hapon. Maaaring manibago sa panlasa ang bata sa umpisa, 
ngunit makakasanayang kainin ito dahil sa araw-araw na pagkain. Sikaping kumain kahit paunti-unti para makasanayan 
ang lasa ng pagkain.  

 
4. Ang wastong pag-uugali (asal) sa pagkain 

May wastong pamamaraan sa paggamit ng chopsticks, paghawak ng pinggan at tamang pag-upong itinuturo sa 
bansang Hapon. Nararapat sundin ang wastong pag-uugali hinggil sa pagkain para sa masayang pagsasalu-salo ng 
pananghalian. Kung may hindi maunawaan o may mga pagtataka, isangguni sa guro. 

   
5. Kung may mga ipinagbabawal na pagkain hinggil sa relihiyon 

Kung may mga pagkaing ipinagbabawal dahil sa relihiyon, ipaalam ang bagay na ito sa guro. Kung hanggat maa-
aring ito ay masunod, subalit may mga hindi maiiwasang pagkakataon na dahil dito, kakailanganin ang kooperasyon 
ng magulang o tagapag-alaga. Magdala ng sariling baong pagkain. 

 
6. Mga pagkaing ipinagbabawal dahil sa allergy 

Kung may mga pagkaing ipinagbabawal sa bata dahil sa allergy, siguraduhing ito ay ipabatid kaagad sa guro ng 
Junior High School. Sa Junior High School ng bansang Hapon ay inihahanda ang gatas araw-araw. Kung may allergy 
ang bata sa gatas, maaaring ipatigil ang pagpapainom nito. Makipag-ugnayan sa guro. 

 
 
 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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Paunawa Hindi maaaring tanggalin ang sangkap sa pagkain sa dahilang hindi ito gustong kainin ng bata.  
Para sa batang may allergy na tinatawag na ANAPHYLAXIS at kinakailangang gamitan ng gamot na     
“epipen” sa oras na atakihin o sumpungin, siguraduhing maibigay ang isang set na gamot na ito sa    
Junior High School para sa biglaang pagsumpong. 

7. Mga iba pa May pagkakaiba sa bawat paaralan

(1) May mga dapat na isagawang paghahanda sa pananghalian ng mga bata. Subalit magkakaiba sa bawat Junior 
High School ang paghahanda ng mga ito. 

    (Halimbawa) Panyo o bimpong pamunas ng kamay, chopsticks, place mat uri ng napkin na gawa sa tela , mask 
 Alamin sa paaralan ang mga araw-araw na dapat labahang gamit.    

(2) May mga nakatokang mga bata sa paghahanda (pamamahagi ng pagkain) sa kanilang klase na binubuo ng 7~10 
katao sa isang grupo at ang mga ito’y magpapalitan matapos ang nakatakdang mga araw. 
Ang mga batang nakatakdang maghanda sa naturingang mga araw ay magsusuot ng puting 
epron, mask, sombrero o kaya ay bandana sa ulo. Ang mga ito ay nararapat na gumamit ng 
mask sa oras ng paghahanda at pagbabahagi ng pagkain sa mga mag-aaral. Matapos ang 
isang linggong toka sa paghahanda ay iuuwi ng mga ito ang kanilang mga ginamit na 
kasuotan, dadalhin sa bahay upang ito ay labhan at muling dadalhin sa susunod na araw ng 
Lunes sa Junior High School upang magamit ng mga susunod na batang nakatoka. Kapag hindi ito nadala sa 
paaralan, magiging isang malaking abala ito para sa susunod na batang nakatokang gagamit sa nakatakdang araw, 
kaya huwag kalimutang dalhin ito. 

          

Maaaring humiling ng pabor sa Junior High School para sa mga batang may allergy sa itlog o gatas na palitan o 
alisin ang pagkaing (jyokyoshoku) may kahalo nito. Sa dahilang ito, kakailanganin ang sulat mula sa doktor tungkol 
sa pagkaing ipinagbabawal sa bata. Magpunta sa manggagamot at hingin ang kasulatan na ipapakita sa paaralan at 
isangguni sa Junior High School. May mga nakalistang buwanang pagkain (menu) sa paaralan at dito ay makikita 
ang mga nilalaman ng pagkaing ihahanda sa pang-araw- araw na tanghalian. May mga pagkakataong hindi 
maiiwasan na mahirap ihanda ang pagkaing nararapat sa bata. Dahil dito, magdala ng sariling baong pagkain. 
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Baong Pagkain (Obentou) / Inumin (Suitou) 

1. Araw na may baong pagkain (obentou)  

Sa mga araw ng ekskursyon o field trip (Kougaigakushu), Sports Festival (Taiikutaikai) o kaya ay sa mga 
masamang kondisyon ng panahon na hindi makapaghahanda ng tanghalian sa paaralan, kakailanganing magdala ng 
baong pagkain at inumin ang mga bata. 

 
2. Mga dapat ingatan sa paghahanda ng baon 

Ang mga sumusunod ay dapat ingatan sa paghahanda ng obentou: 
Ilagay ang pagkain sa loob ng baunan (lunch box). Kung may pagkaing binili lamang, tanggalin ito sa lagayan, 
at ilipat at ayusin sa baunan. 
Maghanda ng pagkain ayon lamang sa dami ng makakain ng bata, hindi marami at hindi rin kakaunti. 
May posibilidad na matapon ang pagkaing may sabaw kung kaya’t huwag magdala ng ganitong pagkain. 
Iwasang magdala ng madaling mapanis na pagkain. Lalo na sa mainit na panahon, gumamit ng ice / cool pack  

 nilalagay sa loob ng baunan, panlunas para hindi mapanis ang pagkain . 
May mga pagkakataong kumakain ang mga bata sa labas ng paaralan kung kayat maghanda ng pagkaing 
madaling kainin. 
Huwag maglagay ng snack o kendi sa baunan at sa halip ay prutas ang ilagay.     
 

3. Ang obentou sa bansang Hapon 

May sariling kultura sa paggawa ng baon ang bansang Hapon. Hindi lamang ang pagbabalanse sa nutrisyon ang 
pinaghahandaan kundi pinag-iisipan din ang pag-aayos ng kulay ng pagkain sa baunan para maging kaaya-ayang 
tingnan at kainin. Halos lahat ng mga baon ng bata ay lutong- bahay. 

 
 

Obentou ng Hapon

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 
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4. Mga araw na may baong inumin (suitou) 

Sa araw ng ekskursyon / field trip o Sports festival na may baong pagkain ay kakailanganin ding magdala ng 
inumin. Para sa school sports / club activity (bukatsudou) ay kinakailangang magdala nito sa tuwina at may mga 
Junior High School namang nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magdala ng baong inumin araw-araw sa loob ng 
buong taon. Makipag-ugnayan sa guro. 

 
 

5. Mga dapat ingatan sa paghahanda ng inumin (suitou)

Ang sumusunod ay mga dapat ingatan sa paghahanda ng inumin:
 Maghanda ng lagayang gawa sa stainless na maaaring paglagyan ng malamig o mainit na inumin.
 Ilagay sa loob ng suitou ang tubig o tsaa. Huwag magdadala ng PET bottle. 
 Maghanda ng inumin na angkop sa kayang inumin ng bata. Iawas ang laki ng suitou rito. 

Siguraduhing tsaa o tubig lamang ang nakalagay. Hindi pinahihintulutang maglagay ng anumang uri ng juice sa  
suitou. Ang mga uri ng tsaa katulad ng mugitsa, genmaitsa at urontsa ang maaaring ilagay dito. 
Maghanda ng suitou na may kasamang cup o baso, dahil ang suitou na may straw ay hindi angkop sa kalinisan 

mahirap linisin at madaling pasukan ng mikrobyo ang may straw . 
 Para sa mga batang kasali sa school sports [bukatsudou], may mga pagkakataong pinahihintulutan ang pagdala 

ng sports drink para malunasan ang sobrang init at bilang proteksiyon sa heat stroke na posibleng mangyari sa 
paglalaro. May mga pagkakaiba ang patakaran sa bawat Junior High School kung kayat alamin nang mabuti sa 
guro. 

6. Mga dahilan kung bakit tsaa o tubig lamang ang dapat ihanda sa Japan 

Sa ibang mga bansa ay may mga umiinom ng juice o kaya matamis na uri ng tsaa sa oras ng kainan. Ito ay 
angkop sa lahok at lasa ng kinakaing pagkain. Sa bansang Hapon, may mga pagkaing may sangkap na asukal para 
tumamis ang lasa at dahil dito kinakailangang pag-isipan ang balanseng nutrisyon sa pagkain upang hindi 
masobrahan sa mga matatamis ang bata. Upang mapangalagaan ang kalusugan, tsaang walang o tubig lamang ang 
pinahihintu- lutang dalhin at inumin sa mga mag-aaral. 
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Pagkatapos ng Junior High School 
 
Ang “SHINRO” pagkatapos ng Junior High School 

 
Pagkatapos ng Junior High School, ang pagpaplano kung saan, paano at kung anong klaseng buhay ang 

tatahakin ay tinatawag na “shinro” sa wikang Hapon. Ang kumpolsaryong edukasyon sa Japan ay hanggang 
Junior High School at nasa bata na ang pagpapasya kung ito ay magpapatuloy sa High School, subalit ito ay 
kinakailangang pag-isipang mabuti bago magpasya. Kung kaya sa Junior High School ay may mga ilang 
beses na nakikipag-ugnayan “shinrosoudan” ang guro, magulang at estudyante. Ang pagpapasya ay batay sa 
balak gawin ng bata, sitwasyon ng pamumuhay ng pamilya at ang, marka o gradong nakuha sa Junior High 
School ay pinagtutuunan ng pansin. Pag-isipang mabuti upang walang pagsisihan sa bandang huli. 

Ang pagpapatuloy sa buhay na tatahakin ng bata ay nahahati sa malaking bahagi, ito ay ang pagpapatuloy 
“shingaku” sa High School pagkatapos ng Junior High School (Tingnan ang pahina 162 ng [Ang Pagpapatuloy 
sa High School]) at ang pagsisimula ng trabaho “shuushoku” naman ay (Tingnan sa pahina 194 ng [Ang 
Pagpasok sa Trabaho]). Pag-uusapan ng guro at ng magulang o tagapag-alaga ang pupuntahan ng bata at 
pagpapasyahan ito hanggang sa bago matapos ang pasukan sa Junior High School. 

Karamihan sa mga batang Hapon ay nagpapatuloy sa High School at napakadalang ang mga batang 
nagtatrabaho matapos makapag-aral ng Junior High School. Bihira din sa mga batang Hapon ang 
magtatrabaho ng ilang taon muna pagkatapos ng Junior High School at saka magpapatuloy sa High School. 
Halos lahat ng mga bata sa 3rd year ay nagpapatuloy sa High School pagkatapos ng Junior High School. 
Mahalagang alamin muna ang sitwasyon ng pamumuhay ng mga bata sa lipunan bago magpasya. 

  

Pagpasok sa Trabaho 

High School (koukou) 
3 taon 

Publiko / National 
 / Pribado High School 

Kompulsaryong 
pag-aaral 

6 na taon sa Elementarya 

3 taon sa Junior High School Vocational Technical School (koutou senshuu gakkou) 3 taon
Iba’t-ibang mga uri ng kurso (course)

National Institute of Technology 5 taon 
Halimbawa: Industrial High School   Merchant High School at iba pa 

Business Institutional School of Education 3 taon 
Halimbawa: Toyota Technical Institute, Denso Technical Institute 

Full-time schooling 
General course / Specialized course  

Integrated course 

Part-time schooling 
General course / Specialized course 

 Correspondence course 
General course 
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Ang kompulsaryong edukasyon sa bawat bansa ay iba’t-iba. Sa bansang Hapon, ang kompulsaryong 
edukasyon sa Elementarya ay 6 na taon (mula 6 na taong gulang ~12 taong gulang) at sa Junior High School 
naman ay 3 taon (mula 12 taong gulang ~ 15 taong gulang), 9 na taon ang nararapat. Sa ibang bansa, matapos 
ang kompulsaryong pag-aaral, ay may natural o hindi natural ang pagpapatuloy sa mataas na paaralan at 
mayroon din namang magtatrabaho pagkatapos. Subalit sa bansang Hapon, matapos mag-aral ang mga bata 
sa Junior High School, 98 porsiyento ng mga bata ang nagpapatuloy ng pag-aaral sa High School (Full-time / 
Part-time / Correspondence course / Vocational Technical School) ayon sa pagsisiyasat ng Ministri ng 
Edukasyon at Kultura ng Japan sa taong 2016. 
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Ang Pagpapatuloy sa High School 

1. Ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa High School 

Pagkatapos ng pag-aaral ng Junior High School, ang mga bata ay malayang makakapagpasya kung sila ay 
magpapatuloy sa High School o hindi sa kadahilanang ang High School ay hindi na isang kompulsaryong edukasyon. 
(Kailangang makapasa sa pagsusulit o entrance examination ng High School kung ang bata ay magpapatuloy ng pag-
aaral dito sa bansang Hapon.)  

Kung pag-iisipang mabuti ang kinabukasan ng bata, kung sakaling makatapos ng High School (kousotsu) at kung 
makatapos ng Junior High School (chuusotsu), mag-kakaiba ang mga kailangang dokumento o papeles sa pagkuha 
ng trabaho at ang matatanggap na sahod nito.(Tingnan sa pahina 194 ng [Ang Pagpasok sa Trabaho]) Ang mga batang 
hindi nakapagtapos ng High School ay karamihang hindi makakakuha ng pagsusulit para sa pagpasok sa trabaho 
(employment job examination) o interview sa mga kompanya. Dahil hindi sapat ang mga kaalamang napag-aralan sa 
Junior High School, kulang ang karunungan nito sa pakikibaka sa lipunang pagtatrabahuhan. May ahensiya o kaya ay 
pam-part time (casual) na kompanyang mapapasukang trabaho subalit kung ikukumpara sa isang empleyado, mababa 
ang sahod, ang suporta pag nagkasakit o nagkasugat ay kakaunti at may mga pagkakataon pang walang anumang 
suportang makukuha dito.  

    Sa distrito ng Junior High School, ang mga makakasalamuha rito ay mga 
batang nasa parehong lugar ngunit sa High School naman ang mga mag-aaral 
dito ay magmumula sa iba’t-ibang dako o lugar. Magkakaiba ang mga 
magaganda at masasayang karanasan dito kaysa sa Junior High School. Sa 
loob ng 3 taong pag-aaral sa High School, ditto ay makakapag-isip kung ano 
ang makabubuti sa tatahaking kinabukasan, at mapapalawak ang mga 
karanasan.  

Subalit dahil ang High School ay hindi kompulsaryong edukasyon,hindi makakapasa o makakatapos kaagad kung 
hindi sisikaping tuparin ang regulasyon sa pag-aaral at ang pagpasok sa tuwina. 

       
2. Mga Pupuntahan sa High School 

Maraming mga uri ng High School na pagpipilian. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

High School (koukou) 
2-1 Sa High School 

Publiko 
General Course, Specialized Course, Integrated Course 

Pribado 

Vocational Technical 
School 

2-2 Sa Vocational 
Technical School 

Publiko Practical Nursing, Limitado ang mga aralin 

Pribado Industrial Course, Agricultural Course, Cosmetology Course, 
 Welfare Course at iba pa. 

National Institute of 
Technology National   Industrial High School, Merchant High School 
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2-1 High School 
  Maraming mga uri ng High School sa bansang Hapon. May mga High School para sa paghahanda sa pagpasok 
sa Kolehiyo o Unibersidad, at mga Vocational at Technical High School naman para sa mga batang nais na 
makapagtrabaho agad. Kinakailangang pag-isipan at paghandaang mabuti ang papasukang paaralan o gagawin 
matapos ang Junior High School, subalit hindi madaling makapasok sa High School dahil sa may pagdadaanang 
pagsusulit (entrance examination) at kinakailangan din ang resulta ng pangkabuuang marka o grado sa pag-aaral ng 
Junior High School.Ang resulta ng mga ito ang magiging desisyon kung ang bata ay pasado o hindi sa nais na 
pasukang High School. 

    Sa umpisa ng pagpasok sa Junior High School, hindi kaagad mabibigyang halaga ang pagpasok sa High School 
dahil maaaring abala ang bata sa pag-eensayo sa bukatsudou at dahil dito pagdating sa ikatlong baitang, hindi kaagad 

  maitataas ang grado o marka ng mga aralin. Bigyang halaga ang pag-aaral sa umpisa pa lamang ng unang baitang ng 
  Junior High School para sa paghahanda sa papasukang High School. 
 
  Ang pakikipanayam ay mahalaga

Sa ikatlong baitang o antas ng Junior High School ay may mga isinasagawang pakikipagpanayam (orientation) mula 
  sa mga guro ng High School, pag-uusap (kondankai) ng bata, adviser ng bata sa paaralan at magulang (3 katao) 

tungkol sa pupuntahang High School o balak na gawin matapos ang Junior High School.  
Tiyakin sa bata kung ano ang balak na gawin pagkatapos ng High School, kung magpapatuloy sa unibersidad o 

kaya ay magtatrabaho.Kung sakaling may pag- aalinlangan o kaya ay may pangamba, 
makipag-ugnayan sa guro.  

Ang pagpapasya o pagpili sa papasukang High School ay hindi lamang base sa marka o 
grado ng pag-aaral ng bata o lebel ng High School. Dapat alamin din ang bayarin o mga 
gastusin sa paaralan, pati na ang lugar at layo ng kinaroroonan ng High School na papasukan. 
Maaaring hindi makakakuha ng entrance test dahil sa kalayuan ng lugar ng Public High School 
o kaya ay masyadong mahal ang babayaran at maraming gagastusin sa Pribadong High School. Ito ang mga ilang 
dahilan na magiging problema sa pagpili ng paaralang papasukan. Kausapin at ipaliwanag nang maayos sa bata ang 
sitwasyon ng pamilya sa pipiliing paaralan na papasukan at sikaping ito ay maunawaan ng bata. 

   
 

2-1-1 Mga uri ng High School 
Public High School(kouritsu koukou) at Private High School(shiritsu koukou) 

 Ang prefecture (ken) o kaya siyudad (shi) ang namamahala sa mga Public High School. 
 May mga National High School din naman na pinamamahalaan ng gobyerno, subalit sa lugar ng Aichi Ken, 

2 lamang ang paaralan. 
 Ang Private High School naman ay pinamamahalaan ng karaniwang mamamayan. 
Ang suporta sa mga gagastusin sa pag-aaral ayon sa (Koutou gakkou tou shuugaku shienkin seido), at ang 
matatanggap na halaga sa Private High School at Public National High School ay halos walang kaibahan. 
Mas mura ang matatanggap na suporta sa Public / National High School kaysa sa Private High School kapag 
nakapasok na ang bata rito. 
Ang pagkuha ng entrance examination sa Public High School (Full-time schooling General Course) ay 
nakatakda sa tinitirahang distrito subalit sa Specialized Course, maaaring makakuha ng entrance exam kahit 
na sa ibang lugar o sa labas ng distritong tinitirahan.  
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General Course (futsuuka)  Specialized Course (senmongakka) Integrated Course (sougougakka) 
General Course  
Ang pag-aaral sa High School ay nahahati sa mga gustong gawin ng bata makatapos 
ng pag-aaral sa High School. Ito ay ang pagpapatuloy sa Unibersidad at ang 
pagtatrabaho pagkatapos ng pag-aaral sa High School. 
May International at Mass Communication course naman sa ibang High School. 
Specialized Course Integrated Course
High School na para lamang sa mga Specialized Course

Industrial High School, Commercial High School, dito ay maaaring makakuha ng iba’t-ibang uri ng 
sertipikasyon na magagamit sa pagpasok sa trabaho. 

      High School na para sa General course, Specialized at Integrated Course 
          Sa paaralang ito ay may General course at Specialized course (Home Economics, Music at iba pa), 

Integrated course. 

Full Time Schooling (Zennichi Sei) Part Time Schooling (Teiji Sei) Correspondence Course  
(Tsuushin Sei) 

Karamihan sa mga batang Hapon ay nagpapatuloy ng Zennichi Sei sa High School. Sila ay nag-aaral mula sa  
umaga hanggang sa gabi. Buong araw ang kanilang pag-aaral sa High School na pinakamalaking bahagi ng 
kanilang araw-araw na pamumuhay.  

Sa Teiji Sei naman ay nahahati sa pang-araw (day shift) at sa panggabi (night shift), ang maikling haba ng  
oras ng pag-aaral. Dito ay mura ang bayad at maaaring mag-trabaho habang nag-aaral.  

Ang Tsuushin Sei ay para sa mga may ibang kadahilanan tulad ng suliranin sa trabaho, pamilya o tahanan na   
hindi makakapasok ang bata araw-araw, subalit gustong magpatuloy ng pag-aaral at makakuha ng sertipiko sa 
High School. 

Ang sertipiko (Certificate) na makukuha sa Specialized Course, Integrated Course 
Sa Specialized at Integrated Courses (senmongakka at sougougakka) ay maraming mga uri 

ng sertipiko ang makukuha katulad sa book keeping, information processing, electrician, 
architecture at iba pa. Kinakailangang dumaan sa isang pagsusulit (examination) para sa bawat 
kursong ito kung kayat alaming mabuti at tiyakin sa sarili kung ano ang angkop at gustong 
kursong kunin. Sa pagpili ng kursong ito kinakailangang alamin ang paaralang papasukan kung 
kayat makipag-ugnayan sa guro para matulungan sa paaralang dapat pasukan.  

Sa mga araw ng orientation at open campus na ginaganap sa paaralan, maaaring magmasid dito at makinig 
sa mga impormasyong ipapaliwanag. 
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Oras ng Pasok 
Haba ng oras  

sa loob ng  
Isang Araw 

Bilang ng Taon 
ng Pag-aaral 

Halaga na Kailangan sa 
Pagpasok 

Full Time  
High School 

(Publikong Paaralan  

8:30 
16:00 6 na oras     3 taon Humigit kumulang sa 100,000 

yen  

Full Time  
High School 

(Pribadong Paaralan) 

8:30 
16:00 6 na oras     3 taon 

¥500,000 - ¥1,000,000 
( Ang halaga ay nakabatay  
 sa bawat paaralan) 

Part Time  
High School 

 (Publiko / Panggabing 
Pasok) 

17:30 
21:00   4 na oras

   4 na taon  
(Posibleng maka- 
tapos sa loob ng 3 
 taon)  2 

Humigit kumulang sa 100,000 
yen  

Part Time 
High School 

(Publiko / Pang-araw 
na Pasok) 

Mga bandang 
12:00- 

hanggang gabi 
3

  4~ 5 oras
   4 na taon  
(Posibleng maka- 
tapos sa loob ng 3 
 taon)  2

Humigit kumulang sa 100,000 
yen  

Correspondence  
High School 

Paggawa at pagpasa ng report, 
pagpasok sa itinakdang araw at oras 
(kadalasang ay sa araw ng Linggo) 
 

 Mahigit sa 3 taon

Publiko / Correspondence 
¥20,000 - ¥50,000 sa isang 
taon  
Pribado / Correspondence 
¥300,000- ¥600,000 sa isang 
taon  

Mga ¥50,000-60,000 ang kakailanganin kung may uniporme. 
Maaaring makatapos sa loob ng 3 taon kung hahabaan ang oras ng pag-aaral. 
Ang oras ng pagpasok ay iba sa bawat paaralan May paaralan ding hinahati sa 2 ang oras ng pagpasok. 

Halimbawa ng paghahati:   9:00 12:40 10:45 15:00
Sa correspondence high school, ang kakailanganing bayaran sa loob ng isang taon ang kadalasang nakatakda. 

 
2-1-2 Kapag nakapagpasya na sa papasukang paaralan  

     Mag-aral nang mabuti para sa nalalapit na pagsusulit (entrance examination). Karamihan sa mga batang Hapon 
ay hindi lang sa paaralan nag-aaral kundi pati na rin sa (juku) cram school para sa karagdagan kaalaman. Magtanong 
sa guro kung may mga hindi maunawaan sa pag-aaral.  

Magpaturo tungkol sa pagsulat at pagsumit ng application form (gansho) sa guro. Kailangang ito ay malagdaan 
sa wastong paraan. 

2-1-3 Ang Pagsusulit / Entrance Examination (Nyuugaku Shiken) 
 Ang nyuugakushiken sa Full Time Schooling 

     Sa entrance examination ng Full Time Schooling ng Publiko at Pribadong High School ay may tinatawag na 
rekomendasyon galing sa paaralan (Suisen senbatsu) at karaniwang uri ng pagsusulit (Ippan senbatsu). Ang desisyon 
sa pagsusulit na ito ay parehong batay sa kakayahan ng bata, at hindi lamang sa nakuhang marka o grado at pag-
interview sa abilidad ng bata sa pagsusulit. Napakahalaga rin ang ulat ng pagsaliksik (chousasho) ng guro ng bata 
sa Junior High School. Ang chousasho ay hindi lamang nakasalalay sa periodic exam o iba pang mga test, kundi pati 

168 



 
 

169 



 
 

na rin sa paggawa ng mga araling-bahay at ang pag-uugali o asal na ipinakikita sa oras ng klase, at kung paanong 
makisalamuha sa kapwa sa loob ng paaralan. Sa suisensenbatsu, nakasalalay rin ang bukatsudou. (Tingnan sa 
pahina 20 ng [Ukol sa Pag-aaral])  

     Maliban sa pag-aaral, kung may sertipiko sa pagsusulit tungkol sa kakayahan sa Ingles (eiken) at iba pa, ay 
mangyaring ipabatid sa guro ang mga ito para maitala sa choushasho,subalit hindi lahat ng mga uri ng sertipiko ay 
maaaring maitala rito.  

 - (1) Ang Rekomendasyon galing sa paaralan (Suisen senbatsu) 
Ang kakayahan sa pag-aaral, pag-uugali o asal na ipinakikita sa paaralan, bukatsudou at iba pa. Sa pamamagitan 
nito, pinag-iisipang mabuti ng prinsipal ng Junior High School kung maaaring mabigyan ng rekomendasyon o 
hindi at sa malaking pagnanais ng bata na ang paaralang iyon mismo ang papasukan kapag nakapasa sa 
entrance examination.  
Ang pangkalahatang ulat sa grado o marka at pag-uugali ng bata (naishinten) ay higit na mahalaga. Ang marka 
o grado sa report kard ay nakasalalay sa 9 na mga aralin (subjects) sa pagmamarkang 5~1 puntos, kung ilan ang 
pangkabuuang marka ng mga aralin. (Ang mga bilang sa pagmamarka ay magkakaiba sa bawat rehiyon ng 
Japan.) Pagsikapang maging maayos ang grado o marka ng pag-aaral. 
Ang mag-aaral na nagsikap na makasali sa mga laban o sa nasyonal na kompetisyon ng bukatsudou, may 
natanggap na sertipiko sa pagkakaroon ng magandang grado, mga sumali at nagsikap sa pagpapaunlad ng 
organisasyon ng mga mag-aaral, sa mga matagalang pagsali sa boluntaryong aktibidad ng paaralan ang 
maaaring makakuha ng pagsusulit o entrance exam na ito. 
Karamihan sa pribadong High School ay nakasalalay ang pagsusulit sa araling Kokugo, Math, Ingles at may 
interview pang isinasagawa. Ang test sa 3 araling ito ay isinasagawa sa loob ng 60 minutos, magsusulat ng 
komposisyon (sakubun), may interview at iba pa. May mga pagkakaiba rin sa bawat paaralan. 
Karamihan sa publikong High School ay hindi isinasagawa ang pagsusulit tungkol sa mga aralin. Ang chousasho, 
interview, pagsulat o paggawa ng komposisyon at iba pa ang nakasalalay rito, subalit may pagkakaiba rin sa 
bawat paaralan. 

 - (2) Karaniwang Uri ng Pagsusulit ( Ippan senbatsu )  
Sikaping mag-aral nang mabuti upang makakuha ng mas mataas pang grado o marka sa kinakailangang marka 
ng papasukang High School. Ang naishinten ay isang malaking halaga, ito ay nakasalalay sa kabuuang bilang 
ng marka ng 9 na aralin o subjects sa klase ( 5-1 ang marka sa bawat aralin). ( Ang mga bilang sa pagmamarka 
ay magkakaiba sa bawat rehiyon ng Japan.) Pagsikapang maging maayos at mataas ang grado o marka sa pag-
aaral. 
Ang guro ang magsusulat at gagawa ng chousasho tungkol sa bukatsudou at pag-aaral ng bata. Kahit na hindi 
masyadong mataas ang marka o grado sa pag-aaral, kung madalang lumiban sa klase at nagpapakitang gilas at 
sikap sa pag-aaral, maipapahayag ito nang mabuti ng guro. 
Sa publikong High School ay may pagsusulit tungkol sa abilidad ng pag-aaral ng 5 mga aralin katulad ng Kokugo, 
Math, Ingles, Agham at Araling Panlipunan. Sa pribadong High School naman ay Kokugo, Math at Ingles ang 3 
araling karamihang ibinibigay na pagsusulit subalit ( may mga paaralan ding nagbibigay ng pagsusulit sa 5 uri ng 
aralin). 

Sa Suisensenbatsu at Ippan senbatsu, nakatala ang mga bilang ng araw ng pagpasok (attendance) ng bata sa 
chousasho mula sa ikalawa at ikatlong baitang ng Junior High School. May papel na dapat lagdaan para sa mga araw  
ng pagliban sa klase (absent) dahil sa karamdaman at iba pang mga hindi inaasahang mga pangyayari na dapat 
lumiban sa paaralan. Hanggat maaari ay iwasan ang pagliban, pag-uwi nang maaga at pagkahuli sa pagpasok ng 
paaralan ng walang anumang malaking dahilan. 
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 May indibidwal na interbyu (kojin mensetsu) at grupong interbyu (shuudan mensetsu) na isinasagawa sa pagkuha ng    
pagsusulit para sa pagpasok ng High School. Magkakaiba sa bawat High School ang mga paraan ng pagsasagawa, 
kung kayat alaming mabuti ang impormasyon tungkol dito. Sa dalawang uri ng interbyu, titingnan ang pag-uugali (asal), 
paggalang, tamang pagkilos at ang gawi ng pananalita ng bata. Simulan ang pag-aaral at sanayin ang sarili sa unang 
baitang palang ng Junior High School. Pag-aralan kung paano ipapahayag ang nais gawin at makamtan (shibou douki) 
para matupad ang pangarap sa kinabukasan. Ang pag-eensayo rito ay isinasagawa ng guro sa paaralan, kayat 
tulungan din ang batang makapag-ensayo sa tahanan hanggang sa masanay. 

 Sa Suisen senbatsu at Ippan senbatsu ay may mga pagsusulit (test) sa mga aralin katulad ng P.E. , Music, at Fine 
Arts. 

Ang pagsusulit (Entrance Examination) sa Part Time Schooling (Teijisei Katei), Correspondence Course 
(Tsuushinsei Katei) 

Part time Schooling (Teijisei Katei)  (Pang-araw na klase) 
Ang karamihang test na ibinibigay ay ang 3 aralin sa Kokugo, Math, at Ingles.  
Maliban pa rito ay may pagsusulit tungkol sa kakayahan ng bata, paggawa o pagsulat ng komposisyon (sakubun) 
at interbyu. 
Part time Schooling (Teijisei Katei) (Panggabing klase) 
Ang karamihang test na ibinibigay ay ang 3 aralin sa Kokugo, Math, Ingles.  
May mga paaralang nagbibigay ng madaling pagsusulit o test tungkol sa pagsusulat.  
Maliban dito ay may pagsusulit sa paggawa o pagsulat ng komposisyon at interbyu. 
Correspondence Course (Tsuushinsei Katei) 

     Sa karamihan ay hindi nagbibigay ng mga pagsusulit sa mga aralin subalit ang test sa paggawa o pagsulat ng 
komposisyon at interbyu ay isinasagawa rito. 

 

  Hinggil sa Gaikokujinseito tou senbatsu  
Ang Gaikokujinseito tou senbatsu  

   Ito ay para sa mga mag-aaral na batang banyaga na nakatira sa bansang Hapon. Dahil sa mga ilang taon pa lamang   
ang pamamalagi sa bansang Hapon, ito ay para sa mga batang banyagang may kakulangan sa kaalaman tungkol sa   
pagbasa at pagsulat ng kanji, sa di pa gaanong matatas sa Nihongo, na hindi sila makakakuha ng mga pagsusulit 
(entrance examination) na katulad ng mga ibinibigay sa mga Junior High School na batang Hapon. Ito ay inihanda sa 
ganitong mga pagkakataon. Ang mga sumusunod ay ang mga kailangang dokument o sertipikasyon form sa pag-aplay 
nito sa paaralang sakop ng Aichi Ken.  
 

     Para sa nakatira (nagbabalak na tumira) sa Aichi Ken na mga batang kasama ang magulang o tagapag-alaga, 
  sa mga batang nagsimulang mag-aral sa Grade 4 ng elementarya o kaya ay nag-aaral sa loob pa lamang ng 3 taon 
  pababa sa paaralan ng bansang Hapon. Kasama na rin dito ang mga batang pabalik-balik ( labas pasok ) ng Japan 
  dahil sa anumang mga kadahilanan. Ito ay para sa mga batang banyaga na hindi Hapon ang nasyonalidad. 
 

Ang mga nakasulat sa pagsusulit (entrance exam) ay mga kanji. Subalit sa pagsusulit na para sa mga banyagang  
  bata sa ilalim ng (GaikokujinSeito tou senbatsu) ay may hiraganang mga nakasulat sa itaas ng kanji.  

Kaya kahit na hindi gaanong nakakaintindi ng Nihongo (hindi marating ang lebel ng Nihongo at kanji na ibibigay sa   
pagsusulit sa pagpasok ng High School katulad ng mga batang Hapon) ngunit kung magsisikap sa pag-aaral ay may 
mga paraang magagawa rito. Ang nakahandang espesyal na pagsusulit para sa mga banyagang bata sa ganitong 
pagkakataon, ang Gaikokujin Seito Tousenbatsu ay ang maipapayong dapat na kunin ng bata. Maliban pa sa pag-aaral 
ng Junior High School, kung may English Proficiency Test (jitsuyou eigo kentei) na sertipikong nakuha at iba pa, ipaalam 
at ipakita sa guro para maisulat ang detalye nito sa chousasho na ibibigay sa paaralang balak pasukan (subalit hindi 
lahat ng mga uri ng sertipiko ay maaaring matanggap). 
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Mga nilalaman ng Pagsusulit / Exam (Halimbawa sa Aichi Ken)  

Kokugo, Math, at Ingles (Basic Exam) ang 3 araling ibinibigay na pagsusulit. 
Ang mga bahagi na may kanji ay may hiraganang nakasulat sa tabi o itaas.
Karamihang nagbibigay ng indibidwal na interbyu sa wikang Hapon (Nihongo).

Mga paaralan (Halimbawa sa Aichi Ken)  

General Course: Nagoya Minami Koukou, Komaki Koukou, Higashiura Koukou, Koromodai Koukou,  
Anjou Minami Koukou, Toyohashi Nishi Koukou 

Vocational Course: Toyota Kougyou Koukou Kougyouka, Toyokawa Kougyou Koukou Kougyouka,  
                Nakagawa Shougyou Koukou Shougyouka 
 

Para sa mga karagdagang impormasyon, tingnan ang home page (HP) ng Koukou. Full Time Public High School 
 ang lahat ng mga High School sa lugar ng Aichi Ken. 

Sa Part time Schooling (Teijisei katei) na pagsusulit sa unang semestre (Zenki senbatsu), dito ay may pagsusulit 
tungkol sa abilidad o kakayahan ng bata. Ang mga pagsusulit ay nakasulat sa kaniji na may hiraganang nakasulat 
sa tabi o itaas. 
Kung hindi makakapasa sa ilalim ng pagsusulit sa Gaikokujinseito tou senbatsu, ang bata ay kinakailangang 
kumuha ng Regular na Pagsusulit (Ippan Nyuushi), ito ay kakaiba sa Gaikokujinseito tou senbatsu test. Sa 
entrance examination na ito ay may 5 uri ng araling ibibigay sa mga bata ( Kokugo, Math, Araling Panlipunan, 
Agham, at Ingles) na pagsusulit. 

Para sa karagdagan impormasyon:  http://www.pref.aichi.jp/0000027366.html 
Ingles, Intsik, Koreyano ( Hanggul ), Portuges, Espanyol  

Tingnan ang Home Page (website) ng Nagoya International Center: 
www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/archives/5328 
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2-1-4 Hinggil Sa Pera 
Mas malaki at maraming gagastusin sa High School kung ikukumpara sa Junior High School. Kung magiging angkop 

ang kondisyon sa mga kailangang papeles ng pagkuha sa student’s loan (shougakukin) ay maaaring makahiram ng 
perang gagamitin sa pag-aaral ng bata sa High School. Subalit karamihan dito ay pag nakapasok na sa High School saka 
lamang maaaring mag-aplay. Kadalasan sa student’s loan (shougakukin) ay kinakailangang mabayarang lahat ang 
hiniram na pera sa tamang panahon, subalit may ilang pagkakataon din naman na hindi na kailangang bayaran. 
Mahalagang ang pag-ipunan at paghandaan ang mga perang kakailanganin sa pagsusulit (entrance examination) at iba 
pang mga gagastusin sa pagpasok ng High School ng bata.
      

 Perang Babayaran sa pagsusulit (Entrance Examination) 
Ang pagkuha ng pagsusulit ay maaaring isagawa sa isa lamang paaralang nais pasukan ng bata, subalit kada-lasan 

sa mga Junior High School ay nag-aaplay sa 2 High School, sa dahilang kung hindi makakapasa sa paaralang nais na 
pasukan ay may pangalawang prayoridad pa para makakuha ng pagsusulit. Kailangang bayaran ang pagsusulit (entrance 
examination) sa bawat paaralang pagkukunan o aaplayan. 

    
Ang halagang babayaran sa pagpasok sa High School / enrollment fee (nyuugakukin) 

Kapag nakapasa sa pagsusulit ng inaplayang High School, kinakailangang mabayaran kaagad ang halaga ng 
nyuugakukin sa nakatakdang panahon.  

Kung sakaling naunang makapasa ang bata sa pangalawang prayoridad na paaralang inaplayan (pangalawang 
paaralan kung sakaling hindi makapasa sa unang paaralang gustong pasukan), kinakailangang bayaran muna agad ang 
halaga ng nyuugakukin sa paaralang ito para makasigurado.Maaaring panghinayangan ang ibabayad dito sa 
pangalawang prayoridad na paaralan dahil ang nais na pasukan ng bata ay ang unang paaralan, subalit hindi rin 
nakatitiyak kung makakapasa nga ang bata sa unang paaralang nais pasukan. 
 
 
 

A School: Unang Pinili   B School: Ikalawang Prayoridad 

1  Magkakaiba ang petsa ng pagbabayad at pagsasa-ayos ng mga kailangan sa bawat High School. 
2  Kung sakaling nakabayad na ng school entrance fee sa pangalawang prayoridad na High School (B School) at 

nakapasa sa unang paaralang pinili ng bata (A school), maaaring maibalik ang perang ibinayad (buong halaga o kaya 
bahagi parte ng ibinayad) sa B school kung ipapaalam sa paaralang ito na nakapasa ang bata sa A School na unang 
piniling pasukan ng bata. 

3  Sa pangalawang prayoridad (B School) na High School na nabayaran na ang entrance fee (maaaring pakiusapan 
ang paaralang ito na babayaran ang kabuuan pag nalaman na ang resulta ng pagsusulit sa A School), kinakailangang 
bayaran ang natitirang halaga matapos malamang hindi nakapasa ang bata sa unang paaralang (A school) na pinili 
ng bata. Huwag kalimutang bayaran ang natitirang bayarin. 

Halimbawa ng Petsa sa pagbabayad ng School Entrance Fee: 

B School 
(Pagsusulit) 

  B School 
(Pagpapahayag 
kung nakapasa) 

      B School 
(Petsa sa pagbabayad ng  
Enrollment Fee (nyuugakukin) ) 

A School 
 (Pagsusulit) 

      A School  
(Pagpapahayag kung nakapasa) 
 (Simula ng pagbabayad ng 
 Enrollment Fee (nyuugakukin) ) 

Dito ay hindi pa alam kung makakapasa sa unang  
paaralang gustong pasukan. Magbabayad ng school 
enrollment fee sa B School  1 

Pasado sa A School  
– Magbabayad ng School Enrollment Fee sa A School at aayusin 

ang mga kailangan sa paaralan.  2 
Hindi nakapasa sa A School  
– Aayusin ang mga kailangan sa pagpasok sa B School.  3 
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Mga kailangang bayaran pagpasok ng High School 
Tungkol sa mga bayarin sa pag-aaral, may suportang tinatawag na “Koutou Gakkou tou Shugakushienkin Seido”para 

sa mga batang mag-aaral ng High School. Kung ang mga kondisyon na hinahanap dito ay naaayon sa sitwasyon ng 
kabuhayan ng bata, maaaring walang bayad ang pag-aaral ng bata sa High School o kaya ay may mga ilang bahaging 
matatanggap na suportang pera rito. Subalit maliban dito, sa pagpasok ng bata ay kakailanganin ang uniporme, mga 
aklat, mga gagastusin sa buong taon at ang pag-iipon ng perang gagastusin sa Lakbay Aral o Educational Trip 
(Shuugakuryokou) ng bata. Sa Vocational Course naman ay kailangan ang mga bagay (tools) at mga aklat na gagamitin 
sa pagsasanay at paggawa ng mga bagay-bagay, sa mga paaralang may mga bukatsudou naman ay kailangang bumili 
ng uniporme at gamit na kailangan sa aktibidad nito. Kailangan din ang perang panggastos sa mga araw ng pagtigil o 
pagtulog sa ibang lugar maliban sa paaralan, pamasahe at iba pa. May mga kailangang bilhin katulad ng uniporme, mga 
aklat na gagamitin at P.E. uniporme at may mga bayarin naman na kailangang buwanang bayaran o hulugan na ilalagay 
sa bangko para sa paaralan. Sa bansang Hapon ay karamihang idinadaan sa bangko ang mga bayarin at ito’y 
buwanang binabawas ng paaralan sa bank account ng magulang.  ( May buwanan, mayroon namang 1 beses tuwing 
ikalawang buwan, at may isang beses bawat semestre, ang mga paraan ng pagkuha ng bayarin sa bank account ng 
magulang.) 

 
Ang pag-ipon sa bangko ay mahalaga

Sa High School, maliban sa School entrance fee at mga bayarin sa pag-aaral ay may mga buwanang bayarin, mga 
kailangan sa bukatsudou, gastos sa pagpasok sa paaralan (tulad ng bisikleta, pamasahe o teikiken sa pagsakay ng tren 
o bus), baong pera o allowance, pananghalian at iba pang mga kailangang bagay. Para sa kinabukasan ng bata, kung 
magpapatuloy ng unibersidad o Vocational School at mga teknikal na kurso, mas malaking halaga ang kakailanganin sa 
pag-aaral nito. Ang paunti-unting pag-iipon habang maaga pa ay napakahalagang bagay para mapaghandaan ang 
kinabukasan ng bata.  

Lalo na kung papasok sa Private High School, mas malaki ang mga gastusin kaysa sa Public High School. At sa mga 
Vocational Technical School (ang pagsusulit o entrance examination dito ay ang 2-3 uri ng aralin (subjects), pagsulat ng 
komposisyon at interbyu) karamihan dito ay mga pribadong paaralan, kinakailangang pag-usapang mabuti ng buong 
pamilya ang hinggil ditto. 

Ang mga halagang maaaring gastusin sa 3 taong pag-aaral ng High School ay ¥409,979 sa Public High School, at 
¥995,295 naman sa Private High School. ( Ang lahat ng mga ito ay batay sa Full time schooling (Zennichisei Katei) sa 
website / Home Page (HP) ng ”Kodomo no Gakushuuhi Chousa no Kekka ni tsuite” sa taon ng Heisei 26 sa pagsasaliksik 
ng Ministri ng Edukasyon at Kultura.) 

Halimbawa ng mga perang gagastusin ( Taong 2016, sa Public at Private High School ng Aichi Ken )

Public High School Private High School Public High School (Part time Schooling)  

General / Specialized  
Course 

General / Specialized 
 Course Pang-araw Panggabi Correspondence 

Bayad sa 
pagsusulit ¥2,200 ¥10,000 ¥20,000 ¥950 Libre 

(Walang Bayad)

School 
Enrollment 

Fee 
¥5,650 

¥200,000  
¥400,000 ¥2,100 ¥2,100 ¥2,100 

Mga iba 
pang 

bayarin 
ukol sa 

paaralan 

Magkakaiba ang halaga sa bawat 
paaralan 

Uniporme / 
P.E 

Uniporme 
at iba pang 

mga 
kailangang 
gamitin sa 
paaralan 

Kailangan ang unipormeng kasuotan sa pagpasok ng paaralan 
( may mga paaralang ibinabatay ang uniporme sa panahon),P.E. 
unipormeng katulad ng jogging pants, school swimsuit na gagamitin 
sa oras ng aralin. Ang paggamit ng sapatos (sneakers) at mga bag 
sa pagpasok ng paaralan ay hindi masyadong mahigpit katulad ng 
sa Junior High School, subalit kalimitan sa mga ginagamit na sapatos 
sa loob ng paaralan o gymnasium ay nakatakda. Chart 1 
 

Karamihan sa Part time Schooling (Teijisei) na 
pang-araw ay kailangan ang uniporme / P.E. 
Uniporme.Ang isang bahagi ng mga gamit ay 
may nakatalaga sa Panggabing part time 
course at Correspondence course.(katulad ng 
sapatos sa loob ng paaralan at gym) 
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Public High School Private High School Public High School ( Part Time Schooling)
 

General / Specialized 
Course 

General / Specialized 
 Course Pang-araw Panggabi Correspondence 

Karagda-
gang bayarin 

sa mga 
Gamit ng 
Mga Aklat 

Ang bayarin sa Public at Private High School ay humigit kumulang sa 
¥25,000 ~ ¥30,000, bukod pa rito ay may mga kailangang ibang 
bagay (supplementary materials) na gagamitin sa mga aralin. Ang 
halaga ng bayaring ito ay naiiba sa bawat paaralan. 

Higit kumulang sa ¥15,000 ~ subalit para sa mga 
nagtatrabahong mga estudyante, maaaring ito ay 
maging libre o mapasawalang bayad (kung 
angkop sa kondisyon ayon sa regulasyon ng 
edukasyon.)  

Mga 
bayarin sa 
paaralan 

Ang bayad sa PTA at Lupon 
ng mga Estudyante ay 
humigit kumulang sa ¥9,000  

Chart 2  

Maliban sa mga bayarin sa PTA, 
Lupon ng mga Estudyante at mga 
buwanang mga pag-aambag, may 
ilang kailangang bayaran din sa mga 
ilang uri ng suporta sa paaralan. 

Ang mga bayarin bukod pa sa 
mga aklat at supplementary 
materials ay ang sumusunod:  
Part time schooling  
(Pang-araw) 
 ¥ 11,500 ( buwanan) 

Part time schooling 
(Panggabi) 
 ¥ 9,900 (humigit kumulang na 
buwanang bayarin ) 

Ang mga bayarin 
sa Public High 
School bukod pa 
sa mga aklat at 
supplementary 
materials ay hu-
migit kumulang 
sa ¥ 35,000  
 (1 taon) 

Lesson 
Fee 

2 
  ¥118,800 1 taon    ¥250,000 

     400,000 (1 taon)

1   Mga iilan lang ang bilang ng Part Time Schooling sa mga pribadong High School. Ang Correspondence Course 
ay marami sa mga pribadong High School ngunit may kamahalan ang halaga ng mga babayaran kaysa sa Public 
High School. Ang mga bayarin sa Public Correspondence School bukod pa sa mga aklat at supplementary materials 
ay humi-git kumulang sa ¥35,000 (1 taon). At sa Private Correspondence School naman ay mga ¥20,000 ~ ¥50,000 
ang bayarin sa school enrollment fee, dagdag pa ang lesson fee na magkakahalaga ng humigit kumulang sa 
¥300,000 ~¥600,000 sa isang taon. 

      Sa Correspondence Course ng High School ay may tinatawag na “schooling,” ang ibig sabihin ay may mga araw 
na pupunta ang estudyante sa paaralan para makausap (interview) ng guro. May mga pagkakataong pupunta sa 
mga aktibidad na isinasagawa sa labas ng paaralan at ang Correspondence Course ay may mas malaking halagang 
kakailanganin sa pag-aaral dito. 

  
2   Ang estudyante ay mag-aaplay para sa suporta (shougakukin) sa paaralan. Ang paaralan ang magdadala upang 

ilahad ang aplikasyon ng estudyante sa prefecture ng “Shuugaku Shienkin” at kung ito ay maaprubahan, ang 
estudyante ay makatatanggap ng suporta (shougakukin) para sa pag-aaral nito. 

    (Ang sumusunod ay halimbawa ng proseso ayon sa Ministri ng Edukasyon at Kultura) 
      

 
May mga ilang kondisyon sa pag-aplay ng suportang ito katulad ng sahod ng magulang. 

Halimbawa: Ang kabuuang sahod sa loob ng 1 taon ay hindi hihigit sa ¥6,100,000. 
 

Para sa karagdagang kaalaman, tingnan ang home page (website) ng 
KoukouSei tou eno Shuugakushien www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka 

 
May mga ibang uri pa ng suporta tungkol sa pag-aaral batay sa bawat lugar o prefecture. 

Halimbawa sa Aichi Ken:  
Koutou Gakkou tou ni okeru Jyoseiseido www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/0000003280.html  

Prefecture 

Estudyante 
Gobyerno 

Ang estudyante ay mag-aaplay sa 
paaralan at ang mga kailangang 
papeles ay ibibigay ng magulang o 
tagapag-alaga sa paaralan. 

Ang prefecture ang 
magsasagawa sa 
suportang igagawad para 
sa edukasyon ng bata.  

Ang gobyerno ang mag-
uutos sa prefecture para 
ituloy ang suporta sa 
edukasyon ng bata. 

Tutulungan ang estudyante ng 
paaralan sa mga proseso at 
pag-aayos ng mga aplikasyon.  
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Mga iba 
pa 

Bayad sa pananghaliang pagkain (hindi kasama ang baong pagkain galing sa bahay) 
Part Time Schooling (panggabi) kung may pagkaing inihahanda sa paaralan ( humigit kumulang sa ¥5,000) 
Pamasahe / uri ng transportasyon sa pagpasok ng paaralan 

Bisikleta (Pambili)                  Tren / Bus (Pambili ng tiket) 

 
 

 
 
 

Mga kailangang gamit sa bukatsudou (uniporme at iba pang kagamitan) 

Chart   (Uniporme P.E. Uniporme at mga halimbawa ng iba pang mga nakatakdang gamit sa paaralan)

Public High School Private High School 

  Uniporme 

¥40,000  ¥60,000 
(Kapag natanggap na sa paaralan, makaka- pag-
order ng unipormeng pang summer at sa ibang 
paaralan ay may unipormeng ibinabatay sa 
panahon) 

¥100,000  ¥200,000 
(Ang kulay at disensyo ng uniporme ay naiiba sa 
bawat paaralan. May kailangang vest, sweater, at 
coat na isusuot sa bawat panahon) 

P.E. Uniporme 
(Pang-itaas  

at ibaba)

¥7,000  ¥10,000 
Mas makabubuting makabili rin ng pampalit sa 
summer na uniporme  

¥7,000  
Mas makabubuting makabili rin ng pampalit sa 
summer na uniporme  

Jogging Pants 
( Pang-itaas 

at ibaba)
¥8,000  ¥15,000 ¥10,000  

Sapatos sa 
Paaralan 
(Tsinelas)

¥1,000  ¥2,000 ¥1,000  

Sapatos para 
sa Gym ¥2,500  ¥5,000 ¥3,000  

Maliban sa mga nakatala sa itaas ay may nakatakdang dapat gamiting school bag, swim suit at iba pa sa paaralan.
Sa orientation ng paaralan bago pumasok ang bata at pag nakapasok na sa paaralan ay ipinaliliwanag ang mga bayarin 
katulad sa 1 taong bayad (gakunenhi) at mga ambagang bayarin (tsumitatekin) at iba pa, na sa karamihan ng paaralan 
ay hinihingi ang pang-unang kabuuang bayad, at karaniwang dapat bayaran sa buwan ng Abril. 
Sa karaniwan, ang paniningil sa mga buwanang bayarin katulad ng PTA, Lupon ng mga Estudyante, Buwanang- ipon 
para sa Lakbay-aral ay nagsisimula sa buwan ng Mayo o kaya Hunyo.
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Chart 2 (Mga halimbawa ng nakatakdang bayaran sa buwan ng Abril) 

School Enrollment Fee ¥5,650 

Kabuuan ng iba pang mga bayarin ¥30,600 

Buwanang bayarin  
2 buwang bayarin para sa buwan 

ng Abril at Mayo)
¥9,400 

Mga aklat ¥24,500 

Total ¥70,150 

Ang iba pang mga bayarin ay isinasagawa ng buwanan o kaya ay tuwing ika-2 buwan at ito ay karamihang kinukuha
ng mga paaralan sa bank account ng magulang. Ang bayarin ng mga materyales sa pag-aaral (lalo na sa Vocational 
Course na kakailanganin ang mga ibang supplementary materials sa pagkuha ng sertipiko o lisensiya) ay kinakailangan. 

 Ang Students Scholarship / Loan “Shougakukin” 
Sa bansang Hapon, ang Shougakukin na tinatawag ay tungkol sa pagpapahiram ng perang gagamitin ng bata para sa 

pag-aaral sa High School at Vocational Technical School. Ito ay inilaan sa mababang porsiyento ng interes sa pagbabayad 
upang makatulong sa pamilyang may kahirapang gastusan ang bata sa pag-aaral nito. May mga pagkakataon din na 
hindi na kailangang bayaran ito. 

(1) Suporta sa Edukasyon (Nihon Gakusei Shienkikou) 
 Sa bansang Hapon, ang Gakusei Shienkikou ang karamihang inaaplayan ng mga magulang para sa pag-aaral ng 

kanilang mga anak. Sa simula ng pagpasok ng bata sa paaralan ay ipapadala ang nakatakdang halaga ng pera na 
hihiramin sa bangko ng magulang. Ito ay hindi isang suporta, ito ay hiram na pera (utang) na kinakailangang bayaran 
matapos makapag-aral. Mas mahalaga ang pag-iipon ng pera hanggat maaga, kung maaari, huwag umasang 
humiram ng pera sa umpisa pa lamang. 

Nihon Gakusei Shienkikou Home Page (website)  www.jasso.go.jp/shogakukin

(2) Ang Educational loan sa Gobyerno (Nihon Seisaku Kinyuukouko no Kyouiku Ippan Kashitsuke) 
Maaaring makahiram ng halagang kailangan sa pag-aaral ng bata kahit bago pa ito makapasok sa paaralang 
papasukan. Ito ay tinatawag na “Kyouiku Loan”. Dito ay makakahiram ng buong halaga ng perang gagamitin 
hanggang sa makatapos ng pag-aaral ang bata. Ang pagbabayad nito ay magsisimula sa susunod na buwan ng 
pagtanggap ng pera at ito ay buwanang dapat na bayaran. Ang perang pambayad ay manggagaling sa pang-araw-
araw na kabuhayan kung kayat pag-isipang mabuti bago manghiram. 

Nihon Seisaku kinyuukouko Home Page (website)  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 
Shougakukin Naruhodo Soudanjo Home Page (website) http://www.shogakukin.jp/13loann/

(3) Loan sa Bangko at iba pa para sa Educational Loan 
Mas madali ang proseso sa paghiram ng pera para sa Shougakukin ng bata na pinamamahalaan ng Nihon Gakusei 
Shienkikou kaysa sa Educational Loan ng Gobyerno. Subalit may kamahalan ang interes nito. ( Ang interes sa 
Educational Loan ng Gobyerno ay 2%, Sa mga bangko ay 3~5%, iba pa 5~10%) 
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Mga suporta galing sa gobyerno at iba pang lupon 
(1) Koukousei tou Shougaku Kyuufukin 

Para sa mga pamilyang maliliit ang mga kinikita sa paghahanap-buhay, para mabawasan ang mga gagastusin  
sa pag-aaral ng bata maliban sa lesson fee (bayad sa aklat, mga materyales na gagamitin sa aralin, pang-
transportasyon o pamasahe, Lupon ng mga Estudyante, PTA) ay may suportang ibinibigay ang gobyerno at iba pang 
mga organisasyon. Para sa karagdagang impormasyon, alamin sa Home Page o Website ng Ministri ng Edukasyon 
at Kultura. 

Koukousei tou Shougaku Kyuufukin www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm 
 

(2) Ang mga sumusunod ay mga lupon o mga organisasyon sa pagsuporta tungkol sa edukasyon ng mga bata  
Chihoukoukyoudantai (Prefectural Urban Organization) Shougaku jigyou jisshidantai Mga Unibersidad 

na sumusuporta sa pag-aaral ga okonau Daigaku Tandaisei oyobi koukousei tou eno shougakukin seido
Organisasyong sumusuporta sa scholarship para sa vocational o kolehiyo  

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_dantaiseido/index.html#search_button 
 

(3) Sa mga may napakaganda o napakataas na marka sa pag-aaral o sa sports activity at ibang mga espesyal 
na kakayahan sa Junior High School 

Ang pagpasok sa Pribado High School o sa Vocational Technical School, maaaring hindi na kailangang bayaran 
ang enrollment fee, tuition fee o kaya ay may mga discount dito. May mga pagkakataon na may matatanggap na 
Students scholarship fee (ito ay hindi na kailangang ibalik o bayaran.) Subalit may mga pagkakaiba sa bawat 
paaralan, kaya alaming mabuti sa guro ang tungkol dito. 

     
  

   Ang paghiram o pag-loan sa Nihon Gakusei Shienkikou, bangko at iba pa ay madali subalit ang mga 
    ito ay kinakailangan at siguraduhing mababayaran pag nakatapos na sa pag-aaral ang bata. Huwag 

basta-bastang isipin na napakadaling bayaran ito. Para sa pagtatapos ng High School, may ibang mga 
Vocational School na kapag hindi nagpatuloy sa pag-aaral nito ay hindi makakapagtapos (gradute) ng 
High School. Hindi lang 2 taon ang itinatagal ng pag-aaral sa Vocational School, ang taong itatagal dito 
ay batay sa mga uri ng aralin o kursong mapipili ng bata. Pag-isipang mabuti kung ang bata ay 
makapagpapatuloy sa unibersidad o kolehiyo. Dito ay mas malaking halaga ang aabutin. Hindi katulad 
sa Vocational School, mas malaking halaga ang kinakailangan. Mas malaking halaga ang babayaran 
ng pag-aaral sa pribado kaysa sa National (publiko) na unibersided. Higit pa rito, ang lebel ng kaalaman 
ng bata sa pag-aaral ay higit na mataas ang hinahanap para makapasok sa national (publikong 
unibersidad). Kinakailangan ang puspusang pag-aaral upang makapasa. 

  Ang mga uri ng suporta katulad ng Hojokin, Shougakukin, Kyouiku Loan para sa mga banyagang bata  
    ay makikita sa [Aichiken Chiikishinkoubu Kokusaika Tabunka Kyousei Suishinshitsu Hakkou]. (Sa taong 
    2012 ng paggawa sa URL , dito ay makikita sa iba’t-ibang lupon o grupo ang mga impormasyon. Alamin 
    ang pinakahuling detalyeng ipinahahayag.) 
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2-2 Vocational Technical School(Senshuu Gakkou)  Higher course Koutoukatei)  

2-2-1 Ang mga dokumento (papeles) sa Senshuu gakkou 
Sa Senshuugakkou ay may tinatawag na Koutoukatei , Ippankatei at Senmonkatei. Kung makakatapos ng pag-

aaral sa Koutoukatei, may matatanggap na High School diploma ang bata. Ito ang kadalasang kinukuha kung may 
balak na magpatuloy sa unibersidad. 

Ang Koutoukatei ay tinatawag ding Koutou Senshuu Gakkou at sa bansang Hapon ay maraming uri ng Koutou      
Senshuu Gakkou. Sa Koutou Senshuu Gakkou ay pinag-aaralan ang paggawa ng iba’t-ibang mga bagay, nagsasanay 
para maging bihasa at madagdagan ang mga karunungan na mapakikinabangan sa kinabukasan.  

May 8 mga uri ng kurso ang meron dito ( Industrial, Agricultural, Medical, Health & Sanitation, Edukasyon Welfare, 
Commercial / Business, Fashion, Kultura / Kyouyou) 

Ang 8 uri ng Kursong Aralin 

 Industrial (Kougyou) Makina, Kompyuter, Construction (karpentero), Kuryente, Paggawa ng 
sasakyan 

 Agricultural (Nougyou) Pagsasaka  

 Medical (Iryou) Nursing Attendant 

 Health & Sanitation (Eisei) Pagluluto, Baker, Barbero, Cosmetology, Tungkol sa mga pagkain 

 Edukasyon (Kyouiku) 
Welfare (Shakaifukushi) Care giver, Social worker, Social welfare 

 Commercial / Business 
(Shougyou Jitsumu) 

Commercial, Accounting, Book keeping, IT business management, 
Travel business management 

 Fashion 
(Fukushoku / Kasei) Fashion designer, Fashion Business 

 Kultura   
(Bunka / Kyouyou) Artist, Foreign Language, Sports, Ballet dancing 

       Para sa karagdagang impormasyon, tingnan sa Home Page (website) ng 
        [ Bunya Betsushingaku Gaido]   http://www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.gr.jp/bunya.html  
 

2-2-2 Ang tungkol sa pagsusulit (School Entrance Examination) 
May mga paaralang 5 uri ng aralin ang ibinibigay na test katulad ng Kokugo, Math, Ingles, Araling Panlipunan, at 
Agham at may mga paaralang 3 aralin ang ibinibigay katulad ng Kokugo, Math at Ingles. May pagkakaiba sa bawat 
paaralan ang mga ibinibigay na pagsusulit (nyuugaku shiken). 
Karamihan sa mga paaralan ay may ibinibigay na pagsusulit sa paggawa o pagsulat ng komposisyon at may 
interbyung isinasagawa. 
May mga tinatanggap na uri ng Rekomendasyon galing sa paaralan (suisen nyuushi) o kaya AO pagsusulit sa  
ibang mga paaralan. 

 
Para sa karagdagan impormasyon, tingnan ang Home Page (website) ng 
Zenkoku Koutou Senshuugakkou Kyoukai  www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.gr.jp/about02.html    
Sa Aichi Ken naman ay tingnan sa Home Page (website) ng  
Aisenkaku (Aichiken Senshuugakkou Kakushugakkou Rengoukai) www.askr.or.jp  
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2-2-3 Tungkol sa pera 
Mas malaking halaga ang kailangang gastusin sa Pribadong High School (kailangan ang magparehistro para 
makakuha ng diploma ng pagtatapos kahit na sa Correspondence Course. Ang bayad sa pagsasanay, mga aklat at 
iba pang gagamitin sa pag-aaral ay kinakailangan). 
Maraming mga uri ng paaralan, mga iba’t-ibang uri ng kurso, at kung alin sa mga ito ang mapipiling pasukan. 
Mababatay ang mga bayaring kakailanganin sa pag-aaral (mga humigit-kumulang ¥500,000 ~ ¥1,200,000 ang 
magagastos). 
Karamihan sa mga paaralan ay may sariling uniporme at magkakaiba ang mga uri at disenyo nito sa bawat paaralan. 
May mga suportang (Shuugaku Shienkin) makukuha mula sa gobyerno at sa ibang mga lupon katulad ng 
Jyugyouryou keigen hojyo. (Ang mga kondisyon batay sa pagtanggap nito ay halos pareho rin sa High School). 

2-3 Mga iba pa, pagpapatuloy ng pag-aaral matapos ang Junior High School  
 National Institute of Technology (Koutou Senmon Gakkou) 

Mga 5 taon ang pag-aaral, dito ay kakailanganin ang may mataas na lebel sa pag-aaral para sa karunungan 
at mga kakayahan sa paggawa ng mga bagay at mataas na uri ng pagsasanay (training) upang maging bihasa  
(technician). 
Halimbawa: Kougyou Koutou Senmon Gakkou Kousen

Shousen Koutou Senmon Gakkou Shousen at iba pa 
 Shokugyou Nouryoku Kaihatsukou 
 Business Institutional School of Education (Kigyounai Gakuen) 
 Tungkol dito ay maaaring tingnan sa pahina 194 ng [Ang Pagpasok sa Trabaho] 

 
3. Ang magagawang suporta ng Junior High School 

Isaayos ang paghahanda ng pag-aaral para sa pagsusulit na haharapin hanggang sa makatapos at kung 
nakapagpasya na sa susunod na papasukang paaralan, magpatulong sa pagsulat ng application paper sa pagpasok 
ng paaralan(gansho). May mga paaralang kinakailangang dito mismong dalhin ang gansho, alamin ang patakaran ng 
pagdala nito at kung paano ang pagpunta sa papasukang paaralan. May paaralan ding maaaring ipadala ang gansho 
sa post office, sa bagay na ito mas makabubuting puntahan ang paaralang papasukan bago dumating ang araw ng 
pagsusulit (jyukenbi) para sa paghahanda ng sarili.  

Mag-aral sa pagsasanay sa interbyung isasagawa sa paaralang papasukan, magpaturo sa guro at magpatulong din   
sa bahay para makabisado ang mga sasabihin sa araw ng interbyu. Kung ang mga pag-eensayo ay uulit-ulitin ng mga  
ilang beses, makakasanayan ang pagbigkas sa mga tamang pangungusap at magkakaroon ng lakas-loob para 
makapagsalita.  

Sa panahon ng paghahanda sa (jyuken), ang mga guro, magulang at bata ay araw-araw na isinasagawa ang 
pagsasanay para makapasa sa oras na ito. Sa mga hindi inaasahang pagkakataon na kung may anumang mga 
pangyayaring maganap, katulad ng sa pagpunta para makakuha ng pagsusulit (jyuken), habang inaayos ang mga 
kailangan sa pagpasok ay may anumalyang nangyari, o kahit na anumang uri nito, mangyaring ipagbigay-alam agad 
sa guro ng Junior High School at makipag-ugnayan dito. 

Halimbawa ng mga pangyayari

 Mag-isang sasakay ng tren o bus (uri ng transportasyon). 
   (1) Nagkamali sa pagsakay ng tren o bus.  
   (2) Nagkamali sa paggamit ng entrance / exit (kaisatsuguchi) na gate. 

   (3) Nagkamali sa kalyeng dinaanan patungo sa paaralang pupuntahan.  
   (4) Nahuli sa pagsakay. Napag-iwanan ng tren / bus.  

190 



 
 

 

191 



 
 

(1)~(3) Batay sa mga pangyayari sa mga bilang na ito, mangyaring pumunta sa pinakamalapit na staff ng tren o kaya 
ay magtanong sa mga taong nasa paligid. Ituro at ipaliwanag kung anong dapat gawin at sasabihin ng bata kung sakaling 
dumating ang ganitong pangyayari at sanayin sa komunikasyon ang bata upang maging handa sa araw na ito. At kung 
hindi makararating sa oras ng pagsusulit “jyuken” ay tumawag sa pupuntahang lugar o paaralan, tumawag sa guro ng 
Junior High School o kaya sa pamilya at iba pang mga makatutulong na tao. Sa bagay na ito, ituro sa bata ang paraan 
ng pagtawag at pagsasalita sa telepono, at kung wala namang cell phone, turuan sa paggamit ng Public Telephone 
(kousyuudenwa) hanggat maaga pa. Mas makabubuting mag-role play o mag-simulation para madaling matandaan ng 
bata. Kinakailangang pag-aralan ang mga ito at sanayin ang bata sa mga dapat gawin. 

(4) Kahit na ang pagkahuli sa oras ng pagsusulit “jyuken” ay dahil sa personal na dahilan, mahalagang ipaalam sa 
kinauukulang paaralan (lugar ng pagsusulit) o sa guro ng Junior High School ang pagkahuli (being late) sa pagsusulit. 

     Halimbawa: Personal na dahilan katulad ng ‘tinanghali sa paggising’, nagkaroon ng aksidente (dahil sa hindi pag- 
iingat / carelessness, ang bata ang naging dahilan ng aksidente), Nagkaroon ng aksidente  
(napahalubilo / nasangkot, naging biktima) at iba pa 

Problemang sangkot ang pera 
 Hindi nakapaghanda ng perang ibabayad sa school enrollment fee 

Katulad ng nakasulat sa “Tungkol sa pera” may mga suportang matatatanggap galing sa gobyerno o kaya 
Prefecture at iba pang mga lupon na sumusuporta sa mga batang kapos o hirap sa pamumuhay. At dahil sa 
kadalasang natatanggap ito sa buwan ng Mayo ~ Hunyo, hindi makapaghanda ng sapat na halaga para sa 
school enrollment fee ng bata ang karaniwang nagiging problema sa pamilya. Mula sa Heisei 29 (taong 2017) 
maaari ng makakuha ng paunang bayad para sa school enrollment fee ayon sa TodoufuKen (Prefecture). 
Mangyaring isangguni sa tinitirahang lugar, sa samahan o organisasyon ng mga sumusuporta sa pag-aaral ng 
bata. 
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Ang Pagpasok sa Trabaho 

Ang “shuushoku” ay ang pagsisimula na magtrabaho sa isang lugar ng bata pagkatapos ng Junior High School. 
Maaaring makipag-ugnayan sa guro o kaya sa “Hello Work ” isang opisinang pinupuntahan ng mga taong naghahanap 
ng mapapasukang trabaho  upang humingi ng payo kung saan at papaanong makapapasok sa trabaho ang bata. Ang 
pagtatrabaho ng bata ay hindi sa maikling oras. Kapag ito ay nagsimulang magtrabaho, ito ay magpapatuloy sa mahabang 
panahon. May mga Hapon na nagtatrabaho sa isang kompanya hanggang sa dumating ang edad na magretiro (retirement 
age). Alamin ang mga benepisyong makukuha (insurance at iba pa) sa pagpasok ng trabaho bukod sa halaga ng sahod.  
   

 Ang “Hello Work” ay legal na opisinang pinamamahalaan ng gobyerno 
“koukyou shokugyou anteijo”. Ito’y walang bayad at nagbibigay ng mga 
impormasyon, kumukunsulta, tumutulong kung paano ang pagsulat ng 
resyumei (bio data) at iba pang mga dokumentong kailangan sa pagpasok ng 
trabaho, kung paano ang pagharap sa interbyu at iba pa. 

1. Ang pagtrabaho bilang isang regular na empleyado 
May mga opisinang tumatanggap ng mga batang nagtapos ng Junior High School, at may mga tumatanggap ng 

sertipikong para sa mga nakatapos ng Junior High School. Ang sumusunod ay halimbawa ng mga opisina: 
Mga opisina sa paglilipat (hikkoshi gyou) at iba pang may kinalaman sa mga paggamit ng lakas sa trabaho. 
SE, programming at mga trabaho ng helper katulad ng care giver at iba pa.

2. Mag-aral habang nagtatrabaho 
Ang lugar na nag-aaral habang nagtatrabaho ay tinatawag na “Kigyounaigakuen” Business 

Institutional School of Education  .Subalit hindi lahat ng mga opisina o industriya ay maaaring 
magkapag-aral.  

 Opisinang maaaring mag-aral habang nagtatrabaho
May opisinang sinasagot ang mga gagastusin sa pag-aaral at may mga opisina namang babawasin sa suweldo ang   

mga gagastusin sa pag-aaral. 
 

Halimbawa:
Denso Kougyougakuen Hino Kougyou Koutougakuen Kukuha ng pagsusulit (exam) at pag nakapasa rito   

ay maaaring magsimula bilang trainee.  

Toyota Kougyougakuen Hitachi Kougyou Sensyuugakkou Pag nakatapos dito ay maaaring magpatuloy 
ng pagtatrabaho sa main o branch ng opisina 
nito. 

Sumangguni sa guro kung may mga katanungan o hindi maintindihan. 

Paalala Ang patatrabaho ay isang pakikisalamuha sa lipunan, na hindi katulad sa Junior High School. Ang mga 
tao ay magkakaiba ang edad, mga tinapos / pinag-aralang edukasyon at pati na rin ang sahod ay 
magkakaiba. Kinakailangang gumamit ng mga maayos na pangungusap, mga magagalang na salita at 
espesyal na mga salita na ginagamit sa oras ng pagtatrabaho. Napakarami pang mga dapat na pag-
aralang Nihongo, na dito ay masasabing kulang pa rin ang mga natututunang salita sa Junior High School 
kung kaya magsikap nang mabuti na makapasa at makakuha ng sertipiko sa pagpasok ng trabaho. 
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Shokugyou Nouryoku kaihatsukou dating pangalan ay “Shokugyoukunrenkou”
Mga may kinalaman sa makinarya, kuryente, arkitektura at iba pang mga uri na  

kailangan ang mga kakayahan o abilidad sa pagtatrabaho. 

Halimbawa:
        Koutou Gijyutsu Senmonkou,  Ginou Senmon Gakkou, 
        Kaigo Biyou Shokugyou Kunrenkou at iba pa. 

     Website para sa karagdagang impormasyon: 
        Aichiken Shokugyou Kunrenkou ichiran
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Mga batang nag-aalinlangan sa kanilang tunay na katauhan 
 

1. Sino ba ako? 

Anong uri ng mga pamumuhay ang mga ginagalawan sa kasalukuyan ng mga Junior High School na bata sa 
bansang Hapon? Hindi ba nag-aalinlangan o nagtataka sa pinagkakaiba ng sarili sa ibang mga kasamahang bata? Ang 
mga bagay na hindi napupuna noong nasa elementarya ay nabibigyan na ng pansin sa Junior High School, kung 
titingnan lang ay walang problema. Ipinanganak at lumaki sa Japan subalit ang magulang ay hindi Hapon, kaya hindi 
rin siya Hapon. Dahil sa siya ay ipinanganak sa bansang Hapon, nag-aral sa paaralan ng mga Hapones, kaya natural 
lang na nakakapagsalita at nakakaintindi siya ng Nihongo. Dahil sa matatas siyang magsalita ng Nihongo, hinahangaan 
siya sa galing ng pananalita. Subalit para sa kanya, ang Japan ay hindi niya sariling bansa dahil siya ay isang banyaga, 
subalit iisang lingguwahe lang ang kanyang naiintindihan, Nihongo lang ang alam niyang salita. Sa ganitong karanasan, 
ang bata ay makakapag-isip kung ano ba ang talagang kinalalagyan niya, at kung sino ba talaga siya?  

Maraming mga dahilan kung bakit ang mga batang banyaga ay naninirahan sa bansang Hapon, ito ay hindi dahil sa    
kanilang sariling kagustuhan kung hindi sa mga ibang mahihirap na ipaliwanag na kadahilanan. Kung kaya kahit na sila 
rin mismo ay naguguluhan sa sarili. Dahil hindi siya Hapon, ibig sabihin ay isa siyang banyaga (gaijin). 

Kailangan ang tulong ng magulang at ng mga guro sa paaralan patungkol sa katauhan ng bata, suportahan ito na 
tanggapin ang katotohanan na mai-paliwanag ang tunay na dahilan kung bakit at ano ang kanilang kalagayan, na ang 
higit na mahalaga ay ang pag-isipan at paghandaan ang darating na kinabukasan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Samahan ng magulang o tagapag-alaga 

Dahil sa katagalan ng pagtira at pag-aaral ng bata sa bansang Hapon, malaki ang posibilidad na mas magiging 
matatas sa Nihongo at mas maraming malalaman tungkol sa buhay-paaralan ang bata kumpara sa magulang o 
tagapag-alaga. Kahit gustong sumangguni ng bata sa magulang, hindi na nito itutuloy dahil alam na hindi sila 
magkakaintindihan at hindi mauunawaan ng magulang ang gustong ipaliwanag ng bata. Kapag nagpatuloy ang 
ganitong mga pangyayari, magkakaroon ng pader o balakid sa komunikasyon ng magulang at bata.  

Upang maiwasan ang ganitong mga pangamba, makipag-ugnayan sa guro at makipagtulungan upang mabigyan ng  
lunas ang anumang mga bumabagabag sa isipan at damdamin ng bata. 
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3. Ang maaaring gawin sa ngayon 

Sa mga batang naninimbang ang damdamin at isipan sa sariling bansa at sa bansang Hapon at sa kabila ng 
kasalukuyang sitwasyon sa buhay, mas mabuting isipin ang positibong bagay na mangyayari sa kinabukasan. Magiging 
isang malaking halimbawa ito sa mga darating na mga batang banyaga kapag nakayanan at malampasan nito ang 
mga bagay na bumabagabag dito. Maaaring maging tulay ng sariling bansa at ng bansang Hapon ang bata sa darating 
na panahon. Ipadama at ipakita sa bata na dapat silang magkaroon ng tiwala sa sarili, at na maipagmamalaki nilang 
may dalawang bansa sila, ang kanilang sariling bayan at ang bansang Hapon. 
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Ang Aktibididad ng PTA 

1. Ano ang PTA? 
Ang PTA (Parents Teacher Association) ay pinaikling salita sa wikang ingles na ang ibig sabihin ay ‘samahan ng 

mga magulang at guro ng paaralan’. Ito ay isang lupon o grupo na sumusuporta sa ika-aayos ng pag-aaral at para 
sa mabuting kapakanan ng mga bata. Sa pagpasok ng mga bata sa Junior High School, ang magulang ay magiging 
isang miyembro na rin ng PTA. Dito ay magkakaroon ng mga gawain o toka ang mga magulang na magtitipon sa 
paaralan para mapag-usapan ang mga aktibidad na gagawin at ipapaalam sa iba pang mga magulang at guro. Sa 
pamamagitan ng ibang magulang na magiging pinuno sa aktibidad, paplanuhin nila upang maisakatuparan ang 
mga aktibidad na ito tulad ng sports, kultura, pagpapahayag ng mga balita ukol sa pag-aaral, ang panghihingi ng 
donasyon para sa edukasyon at iba pa. 

Ito ay isang boluntaryong aktibidad, at walang bayad. May mga araw na kinakailangang lumiban sa trabaho para 
sa aktibidad na ito, subalit dapat lang na isa-isip na ang aktibidad na ito ay para sa kapakanan ng mga bata at isang 
suporta para sa mas makabubuting edukasyon. 

 

2. Anong uri ang mga isinasagawa dito? 
Ang mga aktibidad ay nakasalalay sa bawat Junior High School. Katulad halimbawa ng mga sumusunod: 

Bazaar- 
        Isang uri ng “recycle” (free market) sa pagtitinda ng mga gamit na hindi na ginagamit sa bahay, mga maaayos 
      at pinagliitang damit o iba pang mga gamit sa bahay na puwedeng ibenta at mapagkikitaan. Ang kikitain dito ay  
      para sa mga bagay na kakailanganin ng mga bata sa pag-aaral. 
        Ang mga nalipong mga gamit mula sa mga kani-kanilang tahanan ay lalagyan ng tag o presyo at ihahanda 

para sa araw ng bazaar. 
        Sa araw na ito ang mga nakatokang magulang ang magtitinda at magsasagawa ng mga trabahong nakaa-

tang para sa kanila. Ito ay popular na aktibidad na dinadagsa ng maraming tao. 
          

Mga Maaari pang Pakinabangang Gamit Shigenkaishuu) 
Ito ay ang pagkokolekta ng mga recycle na mga gamit o bagay na hindi na ginagamit. Kapag naipon na ang 

mga ito, dadalhin sa isang kompanya para kunin at tutumbasan ng halaga ng pera ayon sa dami nito. Ang perang 
malilikom dito ay gagamitin para sa pangangailangan ng pag-aaral ng mga bata. 

        Ito ay pangunahing tulong na kakailanganin mula sa mga nasa paligid ng paaralan at sa komunidad nito. 
Ipapaalam dito ang oras at araw kung kailan ito gaganapin. Kadalasang isinasagawa ito sa araw ng Sabado o 
Linggo na walang pasok. 

 

3. Ano ang dapat gawin kung maatasang mag-toka sa PTA? 
Hindi maaaring ikatuwiran na hindi nakakaintindi at hindi rin marunong magsalita ng Nihongo kaya hindi makaka-

tulong o makikisalamuha sa aktibidad nito. May mga banyaga ring nagiging pinuno ng PTA sa ibang pagkakataon. 
Ang mga guro at ibang mga magulang ay nakahandang tumulong sa mga bagay na hindi nito alam. Ito ay isa ring 
pagkakataon para magkaroon ng komunikasyon sa ibang mga magulang at guro. Dito ay maraming mapupulot at 
matututunang bagay tungkol sa kalagayan ng mga bata sa pag-aaral ng Junior High School. Sikaping maging aktibo 
sa pagsali ng mga gawaing ito. 
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4. Ano ang bayad bilang miyembro (membership fee) sa PTA ?   
Ito ang perang ginagamit sa mga gastusin ng PTA. Ito ay hindi suweldo kundi ito ay ginagamit para sa mga proyekto 

o aktibidad na isinasagawa ng PTA, ipinambabayad sa mga gamit sa pag-aaral ng mga bata, pagpapagawa ng mga 
maliliit na bagay o bahagi na nasira sa paaralan at sa iba pang mga bagay na kailangan sa paaralan tungkol sa 
edukasyon ng mga bata. 

 Ang halaga ng babayaran ay nakatakda at ito’y buwanang dapat bayaran subalit ang halaga ng babayaran ay 
magkakaiba sa bawat paaralan. Karamihan sa mga paaralan ay kinokolekta ang bayad ng 2 beses sa isang taon (6 
na buwang bayarin). 
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Alang-alang sa bata 

1. Upang makumpleto ang pag-aaral sa Junior High School 
Ang buhay sa Junior High School ng mga bata ay hindi lamang nauukol sa pag-aaral, bukatsudou kundi may 

mga iba’t-ibang uri ng aktibidad din silang isinasagawa rito. Ang mga mag-aaral ay abala sa araw- araw. Dahil  
dito, ang 3 taong pag-aaral sa Junior High School ay madaling matapos. Para sa mga bagong dating na mga 
bata na galing sa ibang bansa, wala silang oras para tumayo o tumingin-tingin na lang sa paligid dahil hindi sila 
nakakaintindi ng Nihongo. Mahalaga ang maagang paghahanda para sa pagtatapos ng Junior High School, 
kung ano ang binabalak na gawin, kung magpapatuloy sa Senior High School, kung magtatrabaho o babalik sa 
sariling bansa. Kinakailangan ang masinsinang pakikipag-uusap sa bata kung ano ang pipiliin para sa sariling 
kinabukasan. Ang pagkakaroon ng lakas-loob at sigasig sa pag-aaral ang pinakatulay para sa ikabubuti ng bata. 

Subalit maaaring sa kabila nito, ay maraming may mga ayaw gawin o kaya ay walang lakas ng loob para 
magpursige sa pagaaral ang bata. Mahalagang unawain ang kalagayan ng buhay na ginagalawan ng bata at 
ang mahabang pagpapasensiya ng mga nakakatanda sa kapaligiran, para sa kapakanan ng kinabukasan ng 
bata. Kinakailangang may taong nakakatanda maliban sa magulang at guro na maaaring mahingahan ng 
problema at matatakbuhan ng bata sa mga sandaling ito’y nangangailangan ng tulong. Subalit mahalaga rin 
namang malaman ng magulang o tagapag-alaga at guro kung sino at anong relasyon sa bata ng taong iyon. 

 

2. Mahalaga ang araw-araw na pagpasok ng bata sa Junior High School 
Sa bansang Hapon, ang kompulsaryong pag-aaral ay mula sa elementarya hanggang Junior High School. 

Hindi maaaring lumiban sa paaralan kung hindi masama ang pakiramdam o walang sakit at hindi rin maaaring 
idahilan ang paglilinis, mga gawaing-bahay, o pag-aalaga ng kapatid para lumiban sa klase. Isaayos ang buhay 
ng bata para ito ay araw-araw na makapasok sa Junior High School.  

Ang Junior High School ay isang maayos at mapayapang lugar para sa mga bata. Kung ang bata ay hindi 
papasok sa paaralan, kung ito ay pupunta sa ibang lugar o kaya ay magpapalaboy sa kalye nang hindi alam ng 
guro at magulang o tagapag-alaga, may posibilidad na ito ay mapalapit sa mga hindi magandang pangyayari 
katulad ng droga at krimen. Para mailayo at makaiwas sa kapahamakan, papasukin ang bata sa paaralan. 

 

3. Ang halaga ng perang magagastos sa pag-aaral  
Ang publikong Junior High School ay walang bayad sa pag-aaral (tuition fee), subalit may mga bayarin 

katulad ng mga araw-araw na pagkain sa tanghali, lakbay-aral (educational trip), ekskursyon, pagmamasid sa 
kompanya o trabaho at may gagastusin din sa bukatsudou. May higit kumulang na ¥10,000 ang buwanang 
dapat bayaran (maaaring lumampas pa sa halagang ito.) Walang dapat bayaran sa pagpasok ng Junior High 
School subalit ang damit na uniporme, bag, P.E. uniporme at iba pang mga panulat na gagamitin sa pag-aaral 
ay kailangang bilhin (humigit kumulang ay ¥100,000 ang pangkalahatang gagastusin). Maghanda o magtabi 
buwan-buwan ng perang gagamitin para sa edukasyon ng bata. Kung sa dahilan ng kahirapan sa buhay na 
hindi makakayanang bayaran ang mga kailangan sa pag-aaral ng bata, may “shuugaku enjyoseido” (suporta 
para sa edukasyon ng bata batay sa kinikita ng magulang). Alamin sa Junior High School para sa karagdagang 
kaalaman.    

Kakailanganin ding gumastos sa High School, kung kayat simulan nang mag-ipon sa lalong madaling 
panahon. May pagkakataon din na kailangang bayaran nang buo ang ibang bagay sa High School kung kayat 
may mga batang napipilitang huwag nang magpatuloy sa High School dahil dito. Pagsikapang makaipon at 
paghandaan ang magiging magandang kinabukasan ng bata. 
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( Mga dapat ipaalam na impormasyon) 

Tunay na pangalan ng bata 
(Buong pangalan batay sa pasaporte) 

Ginagamit na pangalan sa Junior High School 

May pagkakataon na hindi ginagamit ang tunay 
na pangalan. 

Taong makatutulong tungkol sa 
pagpapaliwanag sa Nihongo 

Interpreter o translator na makakabasa at makakapagpaliwanag sa sariling wika ng magulang. 

mayroon  Pangalan  
Pamilya Kamag-anak Kasamahan sa trabaho Kakilala  

wala

Wika o salitang nababasa ng 
magulang ( lahat) 

Wika o salitang ginagamit ng 
magulang ( lahat) 

Tungkol sa mga nakasulat 
sa Junior High School

Hindi nakakabasa ng anuman sa Nihongo. 
Nakakabasa kung may Hiragana o Katakana. 

Nakakabasa kahit walang furigana. 

Ginagamit na wika / salita ng bata 

Pangalan ng relihiyon 
           

Hindi kailangang isulat kung sa 
inaakalang walang dapat na 

ipabatid. 

Mga ipinagbabawal na pagkain sa relihiyon.
mayroon 

Ipaalam sa guro ang eksaktong pangalan sa Nihongo, o kaya alamin sa diksyonaryo ang pagkaing hindi nakasulat dito.

(  ) karneng baboy (butaniku)  (  ) karneng baka (gyuuniku)   (  ) isda (gyorui) 
(  ) karneng manok (toriniku)     (  ) burong pagkain (hakkou) 
(  ) pagkaing may gatas (nyuuseihin) (  ) pusit / octopus (ika / tako) 
(  ) pagkaing may shell (kairui)  
(  ) pagkaing may halong dugo (chi no mazatta mono) 
(  ) mga pagkaing hindi makakain ng walang basbas hinggil 

sa relihiyon (shuukyouteki shochi ga nai)  iba pa (                       ) 
wala 

Mga aktibidad na ipinagbabawal sa relihiyon
mayroon 

(  ) ekskursyon / field trip (kougai gakushuu)  (  ) pool   

  (  ) sports festival (taiikutaikai)  (  ) camping (yagaigakushuu) 

(  ) pagmamasid sa loob ng kompanya (shokubataiken gakushuu) 
iba pa (                                    ) 

wala 

Kung may dapat na ipabatid maliban dito, sabihin at ipaalam agad sa guro.

Hindi ibig sabihin na ang lahat ng mga nakasulat dito ay masusunod. Makipag-ugnayan sa kinauukulang Junior High School at alamin ang ukol dito. 
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Impormasyon sa mga Aktibidad 
Isulat ang pangalan ng Aktibidad 

 
Tungkol sa Pagsali dito  

Kinakailangang sumali pareho ang bata at magulang o tagapag-alaga.

Ang bata ay kinakailangang sumali dito. Kung maaari ay sumali rin ang magulang o tagapag-alaga. 

Kinakailangang sumali ang bata. Hindi na kailangang sumali ang magulang o tagapag-alaga. 

Petsa
Siguraduhing makarating sa takdang araw at oras. Huwag pahuhuli sa itinakdang oras.

Oras ng pagtitipon ng mga bata. 
Petsa   Oras ng pagtitipon  

Pareho ang oras ng pagtitipon ng magulang at bata. 
Petsa   Oras ng pagtitipon  

Magkaiba ang oras ng pagtitipon ng bata at magulang. 
Bata:      Petsa  Oras ng pagtitipon  

Magulang:  Petsa  Oras ng pagtitipon  

Baong pagkain / Baong Inumin  
 Bata: Magdala ng baong pagkain.      

Magdala ng inuming baon. 

 Magulang: Magdala ng baong pagkain.      
Magdala ng inuming baon. 

Mga dapat dalhin  

May mga bagay na dapat dalhin. Alamin sa guro. 

 Mga bagay na kadalasang dinadala. 

Kasuotan  

  
Ibang kasuotan ang gagamitin sa araw na ito. Alamin sa guro.

  Isusuot ang karaniwang ginagamit na kasuotan. 
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Karagdagang Impormasyon sa URL 
Ang mga sumusunod ay karagdagang impormasyon sa internet ( website ) 

 
Aichi iryoutsuyakusystem unei jimukyoku aichiiryoutsuuyakusystem  

 Sa panahong nagkasakit o nagkasugat, may nakalaang interpreter para sa mga hindi nakakaintindi ng  
      Nihongo. Interpreter para sa wikang Ingles, Intsik,Portuges, Espanyol at Tagalog. 

   Aichi kyuukyuu iryou guide  kyuukyuu iryou jyouhou center Aichikyuukyuuiryouguide  
   

Kadalasang nasa wikang Ingles, makakahanap dito ng ospital na maaaring makaintindi ng sariling wika. 

 
   Toyohashishi kyouikuiinkai  Gaikokujinjidou seitokyouiku shiryou 

    Gakkou gyoujikankei no annaibun  

Maaaring makita dito ang mga impormasyon sa ibang mga paaralan. 
I-click sa gakkougyoujikankeinoannaibun  

 (Juridical pundasyon) Jichitai kokusaika kyoukai  Chiikikokusaika kyoukai renraku kyougikai  
  Tagengo seikatu jyouhou  

 Ito ay gabay tungkol sa mga kaalamang nararapat sa pamumuhay sa Japan ng mga nakatirang banyaga. 
       May nakalaang 13 linguwahe para dito.

 
        

  Nagoya kokusai center Kaigaijidou seito kyouiku soudan  

May mga dalubhasang councellor na mahihingian ng payo ukol sa pag-aaral ng bata. Kailangang 
        tumawag para sa reserbasyon. 

Kouekizaidanhoujin Aichiken kokusai kouryuu kyoukai

ba't- ibang impormasyon para sa mga dayuhang nakatira sa Aichi Ken. May linguwahe sa Ingles, Portuges, 
        Espanyol, Intsik, Korean at Nihongo. 
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