学校案内

兵庫県立芦屋国際中等教育学校

Impormasyon tungkol sa Paaralan

HYOGO PREFECTURAL

ASHIY A
INTER NATION AL
SECON DARY S CHOOL

Layunin ng Edukasyon
1

Upang itaguyod sa mga mag-aaral na magkaroon ng kaloobang kinakailangan upang
makapamuhay sa loob ng isang lipunang multi-kultural, sa pamamagitan ng pagbigay ng
pagkakataon sa mga mag-aaral na iba’t iba ang wika at kultura na matuto mula sa isa’t-isa.

2

Upang itaguyod sa mga mag-aaral na magkaroon ng matatag na pangunahing edukasyon
upang maging mahusay ang kanilang kakayahang mag-aral, mag-isip, magpasiya at kumilos
ng kusa, sa pamamagitan ng pagbigay ng makahulugang patnubay na angkop sa bawat isa.

3

Upang mapalaki ang mga mag-aaral na may kakayahan sa komunikasyon at may kaugaliang
kinakailangan upang maunawaan at mabigyan galang ang iba’t ibang kultura, magkaroon ng
malawak na pagtingin sa komunidad na binubuo ng mga tao mula sa iba’t ibang kultura at may
ibabahagi sa isang lipunang pandaigdig.

Salawikain ng Paaralan

RESPECT (Paggagalang)
INTEGRATION (Pagkakasundo)
CONTRIBUTION (Pagtutulungan)

Katangian ng Edukasyon
Isinasagawa ng paaralan ang pagtuturo
sa loob ng 6 na taon na katumbas ng
kurikulum ng 3 taong junior high school na
sinusundan ng 3 taong senior high school
sa karaniwang paaralan, kung saan ang
mga mag-aaral na iba’t iba ang wika at
kulturang kinalakihan ay makakapag-aral
batay sa kanilang mga kakayahan at
katangian.

Edukasyong May Kakaibang Katangian
~ Puspusang pagtulong batay sa pangangailangan ng bawat mag-aaral at edukasyong nagtataguyod
sa pagbuo ng kaisipan para sa mariwasang samahan ~

１

Pagbigay tulong sa katuparan ng sarili

Nagbibigay tulong sa mga mag-aaral tulad ng pagbigay ng
pagkakataon na mapag-aralan ang wika at kultura ng mga
bansang kanilang tinirahan o pinanggalingan, upang mahikayat
ang pagpapahalaga sa sarili at ang damdaming pagkatanggap,
upang mapatupad ang kanilang mga nakatagong kakayahan.

2

Pagbibigay ng iba’t ibang tulong sa pag-aaral
Nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pagsagawa ng
mga klase na kaunti lamang ang bilang ng mag-aaral o
pagtuturo ng isahan, at pagbigay ng 6 na taong kurikulum na
nababago batay sa kakayahang ng mag-aaral sa wikang
Hapon, sa kanyang pagkaintindi sa kulturang Hapon at sa
kanyang natutunan habang siya ay nasa ibang bansa.

3

Pagbigay tulong sa pagbuo ng sariling kapasiyahan
ukol sa susunding landas sa kinabukasan
Bibigyan tulong ang mga mag-aaral upang makakuha ng
mga kuwalipikasyon na angkop sa kanilang kakayahan at
katangian, kasama na dito ang pagkuha ng mga pagsusulit
upang magkaroon ng kuwalipikasyon sa iba’t ibang wika,
habang sinasanay na sariling makapaggawa ng mga gawain.
Sa huling 3 taong kurikulum, bibigyang tulong ang mga
mag-aaral, tulad ng pagbilang ng mga nakuhang mga
kuwalipikasyon sa kanilang nakuhang yunit sa paaralan, na
makilala nila ang kanilang kakayahan at mga naisakatuparan,
upang mabuo nila ang kanilang sariling kapasiyahan sa
susunding landas sa kinabukasan.

4

Pagtaguyod ng edukasyon ng pag-iisip
Bukod sa pagkaroon ng lupon sa edukasyon na
magtataguyod ng edukasyon para sa magandang asal at
ugali, edukasyon upang matutunan ang mga karapatang
pangkatauhan, at pagbibigay ng di-pangkaraniwang
suporta sa edukasyon, magkakaroon ng sanggunian para sa
edukasyon at lubos na pagpapayo upang magtutulungan
ang paaralan at ang mga magulang upang itaguyod ang
edukasyon ng kaisipang nagpapahalaga sa buhay.

5

Pagtaguyod ng paggawa ng mga kaugnayan
Nagsasagawa ng iba’t ibang kapaliligiran sa pag-aaral sa
pamamamgitan ng pakikipag-isa at pagkakaroon ng
pakikipagpalitan sa ibang mga paaralan sa paligid at mga
samahan tulad ng mga samahang pandaigdig at sa Japan
International Cooperation Agency (JICA).

Tinig ng mga Mag-aaral
Sa aking palagay, ang Ashiya International
Secondary
School
ay
ang
paaralang
pinakabinabagayan ng salitang “multikultural”. Hindi
lamang na mga tao mula sa iba’t ibang bansa ang
nag-aaral dito, tinatanggap din nila ang kaibahan ng
bawat isa at masaya sila sa araw-araw na buhay sa
paaralan. Isang paaralan na karaniwan lamang na
pumapasok ang mga dayuhan. Para sa aming mga
mag-aaral, ang “karaniwan” na ito ay nagbibigay ng
isang napakahalagang bagay na hindi mapapalitan.

Uniporme
[Lalaki] Blazer, pantalon, mahaba o maikling manggas
na shirt, tie, vest, sweater
[Babae]

Blazer, palda o pantalon, mahaba o maikling
manggas na blusa, ribbon, vest, sweater
Pinipili ang isusuot batay sa panahon.

Mga Aktibidad sa Pag-aaral

1

Pagsasanay sa loob ng 6 na taon ng mga
kakayahang kailangan sa magandang buhay

Sasanayin sa loob ng tuluyang 6 na taong
pamumuhay sa paaralan ang mga kakayahang
kailangan ng mga mag-aaral para magkaroon ng
isang magandang buhay tulad ng [sapat na
kakayahan sa pag-aaral], [mapagbigay na puso] at
[malusog na katawan].

2

Pagkakaroon ng iba’t ibang
sistema ng pag-aaral
(1) Pagkakaroon ng iba’t ibang klase na kaunti
ang bilang ng mag-aaral.
(2) Pagkakaroon ng iba’t ibang pagparis ng
mga guro at guro ng wika ng ibang bansa
para sa “team teaching”.
(3) Pagkakaroon ng iba’t ibang grupo sa pag-aaral
ng Ingles at pag-aaral ng wikang Hapon batay
sa kakayahan ng bawat mag-aaral.

Nang pumasok ako sa Ashiya International
Secondary School, ang mga bagay na karaniwan para
sa akin ay hindi na naging karaniwan, ang isang
mundo na hindi ko man lamang nagunigunihan ay
naging karaniwan na lamang. Ang natutunan ko sa
paaralang ito na pagtingin sa mundo, ang natutunan
ko sa loob ng 6 na taon na nararamdamang maayang
pakiramdam kapag pinahalagahan ang mga kasama,
ay parang nangangako na sa pagtapos ko ay
makakayanan kong magtagumpay sa mundo.

Mga Aktibidad
Abril
Seremonya ng Pagpasok
Pagdalaw sa klase
Mayo
Study trip para sa junior high school (unang tatlong taon)
ng paaralan (Okinawa)
Aktibidad sa labas ng paaralan
Hunyo
Cultural Festival
Hulyo
Panonood ng isang palabas na masining
Miting ng mag-aaral, magulang at guro
Suplementaryong klase sa bakasyon ng tag-init
Agosto
Suplementaryong klase sa bakasyon ng tag-init
Setyembre
Sports Festival
Oktubre
Study trip para sa senior high school (huling tatlong taon)
ng paaralan (New Zealand)
Aktibidad sa pagbigay-tulong sa bayan (Fureai Concert)
Nobyembre
School Foundation Day
Try-Yaru Week
Disyembre
Aktibidad sa pagbigay-tulong sa bayan (paglilinis)
Miting ng mag-aaral, magulang at guro
Suplementaryong klase sa bakasyon ng tag-lamig
Enero
Suplementaryong klase sa bakasyon ng tag-lamig
Pebrero
AI Presentation
Seremonya ng Pagtatapos
Marso
Chorus Competition (1st~3rd year)
Aktibidad sa pagbigay-tulong sa bayan (paglilinis)
Seremonya ng pagtapos ng junior high school (unang
tatlong taon) (3rd year)

Mga Klab
Mga Klab na
Pang-Kultura
ESS
Chorus
Information &
Literature
Brass Band
Art
Japanese Music
Science

Mga Klab sa
Pampalakasan
Canoe
Kendo
Tennis
Soccer
Softball (para lamang sa mga
babae)
Basketball
Badminton (para lamang sa mga
babae)
Baseball (para lamang sa junior
high school [unang tatlong taon])
Track and Field

Daanan
◇ 900m papuntang timog kung lalakarin mula sa istasyong “Uchide” ng tren na Hanshin
◇ Sakyan ang Hankyu bus mula sa istasyon ng Hanshin “Ashiya”, JR “Ashiya” o Hankyu “Ashiya-gawa” at
bumaba sa “Ashiya-hama Eigyosho Mae” na sakayan ng Hankyu bus, katabi ng sakayan ng bus na ito.

<Ang matatawagan tungkol sa
pagpasok atbp>
Hyogo Prefectural Ashiya International
Secondary School
Ashiya River

〒659-0031
1-2 Niihama-cho , Ashiya City, Hyogo
Tel: 0797-38-2293
Fax: 0797-38-2295
Website: I-search lamang ang
[Ashiya International Secondary School]

++
1

Ang mga Mag-aaral
(noong katapusan ng Agosto, 2020)

Lalaki

Babae

Total

28
32

52
48

80
80

27
28

53
48

80
76

6th Year

22
18

56
55

78
73

Total

155

312

467

1st Year
2nd Year
3rd Year
4th Year
5th Year

2
Kobe

New Zealand, Kenya, Bangladesh, Brazil,
Canada, China (kasama ang Taiwan),
Commonwealth of Dominica, France, Germany,
Ghana, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Latvia,
Malaysia, Nepal, Pakistan, Peru, Philippines,
Republic of Korea, Russia, Spain, Sri Lanka,
Thailand, Dominican Republic, UK, USA,
Australia, Vietnam, Cambodia, Netherlands

Bilang ng mga mag-aaral batay sa lugar na tinitirahan
Southern Hanshin

Northern Hanshin

Amagasaki Nishinomiya Ashiya Itami

178

Bansa ng mga Mag-aaral

Bilang ng mga Mag-aaral

27

119

77

Takarazuka Kawanishi Sanda

14

30

3

0

Eastern Harima

Western
Harima

Awaji

Kawabe-gun

Akashi

Takasago

Kakogawa

Himeji

Sumoto

1

9

2

1

4

1

Total

467

Ang pinasukan ng mga nagtapos na mga mag-aaral
※Ang mga pangunahing pinasahan na mga pamantasan, at iba pa, ng mga mag-aaral sa nakalipas na 3 taon (mag-aaral na
nagtapos mula noong Marso, 2018 hanggang noong Marso, 2020). Ang mga detalye ng pinasukan ng mga nagtapos na mga
mag-aaral ay nakalagay sa website ng paaralan.
[Pambansang pamantasan (Daigaku)]
Hokkaido University
Tohoku University
Yamagata University
Chiba University
Shinshu University
Hitotsubashi University
Yokohama National University
Nagoya University
Kyoto University
Kyoto Institute of Technology
Kyoto University of Education Osaka University
Osaka Kyoiku University Kobe University
Nara University of Education
Okayama University
Hiroshima University
Kagawa University Tottori University
Kochi University
Gifu University School of Medicine
Kobe University School of Medicine

[Pribadong pamantasan (Daigaku)]
Iwate medical University, Waseda University, Keio
University, Sophia University, Meiji University, Aoyama
Gakuin University, International Christian University,
University of the Sacred Heart, Seisen University,
Tokyo University of Agriculture, Tokyo College of Music,
Kanazawa Institute of Technology, Doshisha University,
Ritsumeikan University, Doshisha Women’s College of
Liberal Arts, Kyoto University of Art & Design ,Kyoto
University of Foreign Studies, Kyoto Sangyo University,
Seian University of Art and Design, Kansai University,
Kindai University, Kansai Gaidai University, Osaka

[Lokal na pampublikong pamantasan (Daigaku)]

Dental University, Osaka University of Pharmaceutical

Akita Prefectural University

Sciences, Osaka University of Economics, Osaka

Shiga Prefectural University

University of Commerce, Osaka Gakuin University,

Kyoto City University of Arts

Kwansei Gakuin University, Konan University, Konan

Nara Prefecture University

Women’s University, Kobe College, Kobe Gakuin

Osaka City University

University, Mukogawa Women’s University, Sonoda

Osaka Prefectural University

Women’s University, Kobe Shoin Wolmen’s University,

University of Hyogo

Kobe Women’s University, Kobe Kaisei College, Kobe

Kobe City University of Foreign Studies

Design University, Hyogo University of Health

Niimi University

Sciences, University of Marketing and Distribution

[Pambansang Akademya at pagtatrabaho]
Aeronautical Safety College

Sciences, Okayama University of Science,
Ritsumeikan Asia Pacific University, etc.

[Dayuhang pamantasan (Daigaku)]
National Taiwan University (Taiwan)
University of South Australia (Australia)
Brigham Young University (USA)
Langara College (Canada)
Dela Salle – College of St. Benilde (Phi.)
PATTS College of Aeronautics (Phil.)
Tamkang University (Taiwan)
[Junior College (Tanki Daigaku)]
Sophia University Junior College Division
Kyoto Junior College of Foreign Languages
Kansai Gaidai College
Mukogawa Women’s Junior College
Osaka University of Arts Junior College
Kobe Women's Junior College
Kobe Tokiwa College
College of Industrial Technology
[Vocational School
(Senmon Gakko)]
Hyogo Prefectural School for Health Care
Professions, ECC Foreign Language
Institute, Syusei Technical College,
Amagasaki Medical Foundation Nursing
College, College of Analytical Chemistry,
Japan ECC Artist Biyosenmon School,
etc.

Ang Kurikulum ng Ashiya International Secondary School
Para sa unang tatlong taon (Junior High School) ※Ang mga numero ay bilang ng oras ng klase
Japanese

Social
Studies

Math

Science

Music

Fine Arts

Health
&
P. E.

Industrial
Arts &
Home
Economics

English

Moral
Education

Special
Activities

ＡＩ

Research

1st Year

140

105

140

105

45

45

105

70

175

35

35

35

15

1050

2nd Year

140

105

105

140

35

35

105

70

175

35

35

35

35

1050

3rd Year

105

140

140

140

35

35

105

35

175

35

35

35

35

1050

Integrated Studies

Total

AI: Ashiya International Time

Para sa huling tatlong taon (Senior High School) ※Ang para sa Batch 16 ang nakalagay (Sinimulan mula SY 2021~22,
at ang balak isagawa sa mga sumusunod na taon).

4th Year
3

4

5

6

7

8

Comprehensive Japanese

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Music I

Math A

Math I

Basic
Physics

Basic
Biology

Health

2

Contemporary
Society

1

P. E.

○Practical

Fine Arts I
Calligraphy
I

Japanese

English
Basic
English
Integrtated
Expression Home
Communication I
Studies
I
Economics

L
H
R

2

3

Contemporary
Japanese B

4

5

6

7

8

9

10

English
English Communication
Expression
II
II

11

12

Health

1

P. E.

13

14

15

16

Society &
Basic
Information Chemisty

17

18

19

20

Japanese Expression (2)
○Japanese Language
Research (2)
Japanese Classics B (2, 3)
World History B (3)
Japanese History B (3)
Geography B (2)
○Practical Sports (2)
○Practical English I (2)

21

22

23

24

○World & Japanese Culture (2)
Politics & Economics (2)
Math II (4)
Math B (2)
○Basic Math Studies (2)
Applied Math (2)
Basic Physics / Physics (4)
Basic Chemistry / Chemisty (4)

25

26

27

28

29

30

Basic Biology /
※Ang pangalawang dayuhang
Biology (4)
wika na magkasamang aaralin ng
Basic Biology (2) 5th at 6th year:
Chemistry (2)
○Spanish [OC] (2)
Music II (2)
○Korean [OC] (2)
Fine Arts II (2)
Calligraphy II (2) ○French [OC] (2)
○German [OC] (2)
○Dietetics (2)
○Chinese [OC] (2)
○Clothing (2)

31

32

Integrated Studies

5th Year

L
H
R

31

32

6th Year
1

2

3

4

5

6

7

8

9

English
ContemEnglish Communication
porary
Expression
III
Japanese B
II

10

11

12

13

14

Japanese Expression (2)
Japanese Classics B (2, 3)
○Literature Studies (2)
○Contemporary Literature
Studies (2)
○Kanji Studies (2)
World History A (2)
Geography A (2)
World History B (4)
Japanese History B (4)

P. E.

15

16

17

18

Geography B (2)
○Japanese History Studies (2)
○World History Studies (2)
Ethics (2)
Math III (6)
○Math I A Studies (2)
○Math II B Studies (2)
○Integrated Math Studies (2)

19

20

21

22

Basic Earth Science (2)
Physics (4)
Chemistry (3)
Biology (4)
○Basic Chemistry Studies (2)
○Basic Biology Studies (2)
○Intergrated English Studies (2)
○Practical English II (2)

23

24

25

26

27

○Integrated Music Exercises (2)
○Japanese Painting (2)
○Daily Life of Infants (2)
○Basics of Welfare (2)
Information Technology (2)
○Information Society Data Base (2)

28

29

30

※Ang pangalawang dayuhang
wika na kasamang aaralin ng 5th at
6th year:

L
H
R

○Spanish [OC] (2)
○Korean [OC] (2)
○French [OC] (2)
○German [OC] (2)
○Chinese [OC] (2)

Ang may markang ○ ay mga araling nilikha ng paaralan. Ang (2), (3), (4) ay bilang ng yunit.

＜Halimbawa ng mga piniling aralin (electives) para sa 5th at 6th year.＞
2

3

Contemporary
Japanese B

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

English
Japanese Classics
English Communication II Expression
B
II

P. E.

English

Contemporar Japanese Classics
English Communication II Expression
y Japanese B
B

14

15

Health

1

Geography
A o World
History A

P. E.

II

16

17

18

Society &
Information
Technology

19

20

21

22

23

Basic
World History B o
Chemisty Japanese History B

World History B o
Japanese History B

24

25

26

27

28

29

30

Ang pangunahing aralin na pinipili ay

31

32

Integrated
Studies

1. Ang pangunahing nais aralin ay wika

L
H
R

L
H
R

Ang pangunahing aralin na pinipili ay wika, arts, atbp.

2

3

Contemporary
Japanese B

4

5

6

7

Japanese Classics
B

Contemporar Japanese Classics
y Japanese B
B

8

9

10

11

13

English
Expression
II

English
Communication II

English
Expression
II

English
Communication III

12

14

15

Health

1

P. E.

Geography
A o World
History A

P. E.

16

17

18

Society &
Information
Technology

19

20

21

22

23

Basic
World History B o
Chemistry Japanese History B

World History B o
Japanese History B

24

25

26

Math II

27

28

Math B

29

30

Ang
pipiliin
ay
Civics
o Wika

31

32

Integrated
Studies

2. Kahit na humanities ang nais aralin maglalagay ng mga math & sciences, layunin ay makapasok sa pampublikong kolehiyo at kursong pang-ekonomiya

L
H
R

L
H
R

Ang pangunahing aralin na pinipili ay Math, Science, atbp.

2

3

Contemporary
Japanese B

4

5

6

Japanese
Classics B

Contemporar Japanese
y Japanese B Classics B

7

8

9

English
Communication II

English
Communication III

10

11

English
Expression
II

English
Expression
II

P. E.

12

13

14

15

16

Health

1

Society &
Information
Technology

World
History A

Geography B

P. E.

17

18

19

20

Basic Chemistry /
Chemistry

Math III

21

22

Physics o
Biology

23

24

25

Geography
B

Physics o Biology

26

27

28

Math II

29

30

Math B

Chemistry

31

32

Integrated
Studies

3. Ang pangunahing nais aralin ay kurso sa agham, nais maging scientist o engineer.

L
H
R

Ang
pipiliin
ay
Scienc
eo

L
H
R

Buhay sa Paaralan 2020-2021 ~sa paligid ng coronavirus~
Nagsusuot ng maskara sa mga regular na klase, at nagpapapasok ng sariwang hangin sa silid.

Ang mga seremonya ng pagbubukas at pagsasara
ay ginagawa sa bawat silid-aralan sa pamamagitan
ng video conference.

Tahimik na walang nagsasalita sa tanghalian.
Hinihiwalay din ang layo ng mga upuan sa
kantina.

Dumami ang mga online video conference sa pakikipag-ugnay sa labas ng paaralan.

Mga lektura

International
Exchange

Mga Klab
Nagsusuot ng maskara kapag kailangan.

Mga aktibidad
ng paaralan

Ang mga aktibidad ng paaralan ay binawasan ang dami ng tao, at isinagawa
hanggang makakaya.
Ang mga aktibidad sa labas ng paaralan naman ay ibinaliban o binago, at may
mga aktibidad din na hindi isinagawa.

Seremonya ng Pagpasok

Cultural Festival

Seremonya ng Pagtatapos

Ang Chorus Competition ay kinunan ng video at
pinanood ang video.

Ang study trip sa New Zealang para sa senior high school ay ipinagpaliban pagkatapos nakensela.
Naging isang iskursiyon sa loob ng bansa upang magkaroon ng alaala.

Aktibidad
sa labas ng
paaralan
(1st Year)

令和 4 年度兵庫県立芦屋国際中等教育学校入学者募集要項

タガログ語版

Guidelines para sa Application ng mga Mag-aaral sa SY 2022-2023
Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School
1. Mga kailangang katangian
Mga batang tumutupad sa lahat ng sumusunod na (1)～(3).
(1) Mga batang tumutupad sa isa sa mga sumusunod na ① o ②.
①Mga batang magtatapos ng elementary o paaralan katumbas nito (tatawaging “elementary” mula dito) sa Marso, 2022.
②Mga batang hindi nakarehistro sa elementary at ipinanganak mula noong Abril 2, 2009 hanggang noong Abril 1, 2010.
(2) Mga batang nais mag-aral sa paaralang ito ng tuluyang 6 na taon at tumutupad sa isa sa mga sumusunod na ①～③.
①Mga dayuhang bata na hindi pa sapat ang kakayahan sa wikang Hapon at kaalaman tungkol sa kultura ng Hapon, na
pumasok sa bansang Hapon mula Abril 1, 2016 at walang nasyonalidad ng bansang Hapon. (tatawagin ito na “grupo ①”)
②Mga batang walang-tigil na tumira sa ibang bansa nang isang taon o higit pa at bumalik sa bansang Hapon mula Abril 1,
2016. (tatawagin ito na “grupo ②”)
[Mga tumira sa ibang bansa dahil sa trabaho atbp ng magulang/guardian].
③Mga batang nakakaintindi ng layunin ng edukasyon ng paaralang ito at naghahangad na manirahan o mag-aral sa ibang
bansa sa kinabukasan kaya malakas ang pagnanais na makapasok sa paaralang ito. (tatawagin ito na “grupo ③”)
(3) Mga batang tumitira sa loob ng lugar na sakop ng maaaring pumasok sa paaralan kasama ang magulang/guardian [Ang
magulang/guardian ay taong may ‘shin ken’ (karapatan ng magulang / parental authority) sa bata. Kung walang taong may
‘shin ken’ (karapatan ng magulang / parental authority) sa bata, ang kanyang magulang/guardian ay ang ‘koh ken nin’
(tagapag-alaga).] [Kung may di-pangkaraniwang kalagayan tulad ng nakatira sa labas ng Hyogo Prefecture (kasama dito ang
ibang bansa) sa panahon ng pag-apply, tignan lamang ang “5. Paraan ng pag-aplay (4)”.]
2. Bilang ng tatanggapin: 80 mag-aaral (Bilang ng tatanggapin sa bawat grupo: ①30 ②30 ③20. Ngunit kapag ang bilang
ng mga aplikanteng pumasa sa isang grupo ay mas mababa sa bilang na tatanggapin sa nasabing grupo, pupunan ang bilang
mula sa mga aplikante sa ibang grupo.
3. Lugar ng tirahan ng mga mag-aaral: Buong Hyogo Prefecture
4. Paghiling ng mga dokumento para sa application atbp.
(1) Paghiling ng mga dokumento para sa application
Magpadala ng kahilingan ang guardian ng aplikante sa Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School sa koreo.
Sumulat ng “Paghiling ng mga dokumento para sa pag-apply” sa harapan ng sobre na gamit ay pulang tinta, at maglakip ng
katugong sobre [ang laki ay ‘kaku 2 goh’ (katumbas ng A4 size), dikitan ng ¥140 stamp at isulat ang inyong tirahan at
pangalan]. Kung “grupo ②” kayo, sumulat ng ‘kikoku’ (balik galing sa ibang bansa) sa harap ng katugong sobre na gamit ay
pulang tinta. Pagpadala namin ang mga dokumento, ilalakip ang form ng “Sertipikong nagpapatunay ng pagtira sa ibang
bansa”. Kung mag-aapply mula sa labas ng Hyogo Prefecture at lilipat sa loob ng Hyogo Prefecture o kaya nakatira sa Hyogo
Prefecture ngunit mag-aapply mula sa elementary na nasa labas ng prefecture, sumulat ng isa sa ‘kengai’, ‘kaigai (paaralan ng
ibang bansa)’ at ‘kaigai (paaralan ng bansang Hapon)’ sa harap ng katugong sobre na gamit ay pulang tinta. Pagpadala namin
ang mga dokumento, ilalakip ang form ng “Application form para sa pahintulot upang mag-aapply (approval for
application)”.
Kung kailangan ang salin ng mga ipapadalang dokumento, sumulat ng ‘wika’ ng inyong kailangan sa harap ng katugong
sobre na gamit ay lapis.
Tatanggapin ang paghiling ng mga dokumento para sa application mula sa Nobyembre 24 (Miyerkoles), 2021. Dahil sa
katayuan ng tanggappan ng paaralan, hinihiling na hanggang maaari ibigay lamang ng kahilingan hanggang Disyembre 10
(Biyernes).
(2) Paghiling sa elementary school mula sa magulang/guardian
Humiling sa punong guro ng elementary school ang magulang/guardian ng aplikante na gumawa ng mga sumusunod na
mga dokumento at tumanggap ng mga dokumento upang mag-apply sa nakatakdang panahon 5-(1) sa punong guro ng Hyogo
Prefectural Ashiya International Secondary School.
①Sulatan ang mga kinakailangang sulatang puwang sa application form at ID para sa iksamen, at dikitan ng litrato ang
application form. Pagkatapos, ipasa ito sa elementary school at humiling na sulatan ang puwang para sa kapayagan ng
punong guro. Kunin matapos masulatan ang mga dokumento.
②Humiling sa elementary school na gumawa ng Sulat ng Rekomendasyon at kunin ng ginawa nila. Dapat nakasara nang
husto ang sobre na tatanggapin.
5. Paraan ng pag-apply
(1) Panahon ng pagtanggap ng mga applications
Ipasa ng magulang/guardian ng aplikante ng mga dokumento atbp na nakasulat sa sumusunod na (2) atbp sa punong guro
ng Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School mula Enero 12, 2022 (Miyerkoles) hanggang Enero 17, 2022
(Lunes) sa pagitan ng oras 9:00 ~ 16:30 [hindi kasama ang Sabado at Linggo, at sa loob ng 9:00 ~ 12:00 lamang sa Enero 17
(Lunes)]. Huwag ipadala ang mga dokumentong ito sa koreo. ※Kapag hindi magulang/guardian ng aplikante ang papasa ng
mga dokumento, kailangan ang power of attorney.
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(2) Mga dokumentong ipapasa
① Application form at ID para sa iksamen, ② Ulat ng dahilang nais pumasok (Ang aplikante mismo ang dapat sumulat.)
③ Sulat ng Rekomendasyon (ginawa ng punong guro ng elementary school at dapat nakasara ang sobre nang husto.)
④ Bayad para sa iksamen: 2,200 yen
⑤ Kopya ng rehistro ng residente, ‘jumin kihon daicho’ (o kasulatan ng residente, ‘jumin hyo’) (Ang mga aplikante sa
“grupo ①” lamang ang kailangang magpasa.)
*Ang mga aplikanteng hindi maaaring magpasa nito dahil nakatira pa sa ibang bansa atbp ay kailangang magpasa ng
dokumentong nagpapatunay ng pagkakaroon ng nasyunalidad ng ibang bansa. (tulad ng kopya ng pasaporte atbp.)
⑥ Kopya ng pasaporte, atbp (Ang mga aplikante sa “grupo ①” lamang ang kailangang magpasa. Ang makakapagpatunay
ng panahon tumira sa ibang bansa.)
⑦ Sertipiko ng Pagtira sa Ibang Bansa (Ang mga aplikante sa “grupo ②” lamang ang kailangang magpasa.)
⑧ Kung ang ‘koh ken nin’ (tagapag-alaga) ay magulang/guardian ng aplikante, ang punong guro ng elementary school ay
kailangang magpasa ang sulat na tumiyak nito.
⑨ Ulat ng Pahintulot Upang Mag-aaply *Ang mga aplikanteng mag-aapply mula sa labas ng Hyogo Prefecture (kasama ang
galing sa ibang bansa) lamang ang kailangang magpasa.
(3) Pagbibigay ng ID para sa iksamen
Ibibigay ang ID para sa iksamen pagkatapos matanggap ang mga dokumento.
(4) Application mula sa labas ng Hyogo Prefecture (kasama ang galing sa ibang bansa)
Kung mag-aaplay mula sa labas ng Hyogo Prefecture at lilipat sa loob ng Hyogo Prefecture bago Abril 7, 2022 (Huwebes),
o kaya nakatira sa Hyogo Prefecture ngunit mag-aapply mula sa elementary na nasa labas ng prefecture, kailangang humiling
ng pahintulot upang mag-apply (approval for application) sa paaralang ito mula Enero 4, 2022 (Martes) hanggang Enero 7,
2022 (Biyernes), 9:00 – 16:30, at kailangang matanggap ang pahintulot mula sa punong guro ng Hyogo Prefectural Ashiya
International Secondary School. Ukol sa mga dokumentong kailangan atbp, magtanong muna sa punong-guro ng Hyogo
Prefectural Ashiya International Secondary School kung ano ang kailangan. Huwag ipadala ang mga dokumentong ito sa
koreo. ※Kapag hindi magulang/guardian ng aplikante ang papasa ng mga dokumento, kailangan ang power of attorney.
Ipasa ang ulat ng pahintulot upang mag-aplay (approval for application) na ibinigay sa paraang ito kasama ang application
form.
6. Panayam at sanaysay
(1) Lugar
Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School
(Ashiya-shi Niihama-cho 1-2, 900m patungong timog mula sa istasyon ng tren na Hanshin “Uchide”)
(2) Araw ng iksamen: Pebrero 5, 2022 (Sabado)
(3) Isasagawang mga bagay sa araw ng iksamen: Sanaysay (essay) at panayam (interview)
(4) Schedule sa araw ng iksamen:
9:40 – 10:10 Pagtanggap (Reception)
10:20 – 10:50 Paliwanag
11:00 – 12:00 Sanaysay (Essay)
(Tanghalian)
13:00 –
Panayam (Interview)
(5) Mga kailangang dalhin sa araw ng iksamen: ID para sa iksamen ・Lapis ・Pambura (Eraser) ・Tanghaliang baon
7. Pagpapahayag ng resulta at palabunutan (open draw)
(1) Pagpapahayag ng resulta: Ipapaalam ang mga nakapasa mula 12:00 ng Pebrero 10, 2022 (Huwebes) sa Hyogo Prefectural
Ashiya International Secondary School.
(2) Pagpapahayag ng resulta sa sulat: Ipapaalam ang resulta sa punong guro ng elementary school at sa nakapasa mismo
pagkatapos ng Pebrero 11, 2022 (Biyernes).
8. Ang mga dapat gawain ng mga nakapasa
(1) Pagpapasa ng “Ulat ng Pagpapatunay ng Kapasiyahang Pumasok”
Ipapasa ng magulang/guardian ng nakapasa ang “Ulat ng Pagpapatunay ng Kapasiyahang Pumasok” sa punong guro ng
Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School mula Pebrero 19, 2022 (Sabado) hanggang Pebrero 24, 2022
(Huwebes) sa loob ng oras 9:00 ~ 16:30 (maliban sa ika-20 at 23). Bibigyan kayo ng “Sertipiko ng Mag-aaral na Papasok”.
(2) Pagpapaalam sa Board of Education atbp.
Pagtanggap ng “Sertipiko ng Mag-aaral na Papasok”, ipaalam agad ng magulang/guardian sa Board of Education atbp ng
pook na tinitirahan na hindi papasok ang mag-aaral sa junior high school ng pook na tinitirahan.
(3) Pagtanggi ng pagpasok
Kung hindi itutuloy ang pagpasok dahil sa di-maiwasang dahilan, halimbawa dahil sa paglipat ng trabaho ng
magulang/guardian, magpasa agad ang magulang/guardian ng “Ulat ng Pagtanggi ng Pagpasok” (kahit anong porma) sa
punong guro ng Hyogo Prefectural Ashiya International Se magulang/guardian condary School.
9. Mapagtatanungan:
Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School
〒659-0031 Hyogo-ken Ashiya-shi Niihama-cho 1-2
Tel
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0797-38-2293

（様式１）入学願書・受験票

タガログ語版

※

（Form 1）

Kahilingan Upang Makapasok
______ / ____ / ______
Taon

Buwan

Araw

Sa Punong-guro ng Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School,
Pangalan ng aplikante
Pangalan ng guardian
Aking hinaharap ang kahilingang ito, na nagtataglay ng aking lagda at ng lagda ng aking guardian,
kasama ang bayad para sa pagkuha ng iksamen upang makapasok dahil nais kong makapasok sa unang
baitang ng inyong paaralan.
Numero sa
Iksamen

※

Kasalukuyang 〒
Tirahan
Ipinanganak noong

Kaarawan

Aplikante

______
Taon

Elementary
School na
Pagtatapusan

/

_____
Buwan

/

______
Araw

(Matatapos sa ___________(taon), __________(buwan))

Kasalukuyang 〒
Tirahan
Wikang nais gamitin sa
Interview
interview at sanaysay

Guardian

Telepono (

－

)

Sanaysay

Tinitiyak ko na ang nakasulat sa Kahilingan Upang Makapasok sa taas ay angkop sa layunin ng pagpili
ng mag-aaral sa SY 2021-2022 ng Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School.

______ / ____ / ______
Taon

Buwan

Araw

Pangalan ng Elementary School

Selyo

Pangalan ng Punong-guro

Pangalan sa katakana
Petsa ng
Pagtanggap

Numero
sa
Iksamen

Pangalan ng Aplikante

Elementary School
na Pagtatapusan

Kaarawan
※

Kasalukuyang Tirahan
ng Aplikante
Pangalan ng Guardian

※

Selyo ng Petsa na Binayaran
ng Bayad para sa Iksamen
(2,200 yen)
Selyo ng
Kahero
※

Selyo ng
Tagapangasiwa
※

Resulta

Selyo

Elementary School
Ipinanganak noong
______ / ______ / ______
Taon Buwan
Araw

・Huwag sulatan ang blankong may markang

※.

・Kapag ang tirahan ng aplikante at ng guardian ay pareho, isulat lamang sa blanko ng tirahan ng guardian na [Pareho sa aplikante].

ID para sa Iksamen
(Litrato)

Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School
Numero sa ※
Selyo ng petsa na
Iksamen
binayaran ng bayad
para sa iksamen
Pangalan
※

(40mm×30mm)
Pangalan ng
Elementary School na
Pagtatapusan

Kasalukuyang Tirahan

1. Petsa ng interview at sanaysay
Pebrero 5, 2022 (Sabado)
2. Palatuntunan
Pagtanggap (reception): 9:40-10:10
Sanaysay:

11:00-12:00

(Tanghalian)
Interview:

13:00-

（様式２）志願理由書

タガログ語版

（Form 2）

※

Ulat ng Dahilang Nais Pumasok
______ / ______ / ______
Taon

Buwan

Araw

Sa Punong-guro ng Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School,

Pangalan ng Elementary School
Pangalan ng Aplikante
Ang sumusunod ay ang dahilan kung bakit nais kong pumasok sa Hyogo Prefectural Ashiya
International Secondary School.
Ang aplikante mismo ang dapat sumulat dito.

・Ang aplikante mismo ang dapat sumulat ng mga kailangan bagay. Kung nahihirapang sumulat ang aplikante sa wikang Hapon,
maaaring gamitin ang Ingles o ang sariling wika.
Huwag sulatan ang blankong may markang ※.

（様式３）推薦書

タガログ語版

(Form 3)

※

Sulat ng Rekomendasyon
Pangalan
Ipinanganak noong ______ / ____ / ______
Taon

Buwan

Bansa

Araw

Aplikante

taong gulang
(Sa Abril 1, 2021)

Edad

Kasarian / sex
Kasalukuyang Tirahan
Elementary school na pagtatapusan

Matatapos sa ________ (taon), _______ (buwan)

Talaan ng paglaki sa ibang
bansa

Bilang ng araw na
Grade 4
hindi pumasok

Bansa

Grade 5

araw

Grade 6

(hanggang katapusan
ng Disyembre)

Lugar na tinirahan

Panahon
Mula ________ / ______ hanggang ________ /_______

(______ taong gulang)

Mula ________ / ______ hanggang ________ /_______

(______ taong gulang)

Mula ________ / ______ hanggang ________ / ______

(______ taong gulang)

Mula ________ / ______ hanggang ________ / ______

(______ taong gulang)

Kabuuan ng panahong
nanirahan sa ibang bansa

Kabuuan ng panahon
nanirahan sa ibang bansa
bago pumasok sa paaralan

____ taon at
____ buwan

____ taon at
____ buwan

Kalagayan ng wika*

Punong dahilan ng hindi pumasok.

araw

araw

Kakayahan sa wikang Hapon
1 kakayahan ng pakikinig (
2 kakayahan ng pagsasalita (
3 kakayahan ng pagbasa (
4 kakayahan ng pagsulat (

)

Panahong pumasok sa
paaralan ng mga Hapon

____ taon at
____ taon at
____ buwan
____ buwan
Kakayahan sa wika ng ibang bansa
Pangalan ng wika (

)
)
)

Panahong pumasok sa [paaralan ng
lugar na tinirahan / international
school] (Bilugan kung alin.)

1 kakayahan ng pakikinig (
2 kakayahan ng pagsasalita (
3 kakayahan ng pagbasa (
4 kakayahan ng pagsulat (

)
)
)
)
)

Panahong pumasok sa
suplementong kurso o
paaralan

____ taon at
____ buwan

Pangalan ng wika (

)

1 kakayahan ng pakikinig (
2 kakayahan ng pagsasalita (
3 kakayahan ng pagbasa (
4 kakayahan ng pagsulat (

)
)
)
)

Isulat ang kakayahan sa wika na gamit ang sumusunod na mga letra:
A (Magaling), B (Katamtaman ang kakayahan), C (Wala masyadong kakayahan) D (Halos walang kakayahan)

Dahilan ng
rekomendasyon

Pinapatunayan ko na walang mali sa nakasulat sa itaas.
________ / ______ / ______
Taon

Buwan

Araw

Pangalan ng Elementary School
Pangalan ng Punong-guro

Selyo

・ Pagkatapos sulatan ng punong-guro ng elementary school na pinapasukan, ilagay ang ulat na ito sa sobre, isara nang husto, dalhin ng guardian
ng aplikante at ibigay sa punong-guro ng secondary school. Isulat ang pangalan ng elementary school at aplikante sa harap ng sobre. Huwag
sulatan ang blankong may markang ※.
・ Sa “Panahong nanirahan sa ibang bansa ng tuluyan”, isulat ang pinakamahaban panahon na tuluyang nanirahan sa ibang bansa.
・ Sa “Kalagayan ng wika”, ang dayuhang mag-aaral at mag-aaral na bumalik mula sa ibang bansa lamang ang sasagot.

（別紙様式）海外在留証明書 タガログ語版

Sa Punong-guro ng Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School,

Sertipiko ng Pagtira sa Ibang Bansa
Pangalan ng
kawani ng kompanya
Pangalan ng
aplikante

Ito ay para patunayan na ang nakasulat sa itaas na tao ay tumira sa ibang bansa kasama ang
aplikante sa loob ng panahon na nakasaad sa ibaba.

_______________________________
Taon

Buwan

Araw

Pangalan ng Kompanya
Tirahan ng Kompanya
Pangalan at Katungkulan

Selyo

Lugar na tinirahan sa
ibang bansa

Panahon
Petsa:

mula _________________ ~ _________________
taon

Petsa:

taon

buwan

araw

buwan

araw

taon

buwan

araw

mula _________________ ~ _________________
taon

<Puna>

araw

mula _________________ ~ _________________
taon

Petsa:

buwan

buwan

araw

taon

buwan

araw

Maaari ding gamitin ang form para sa sertipiko ng kompanya. Patakaran na ang magbibigay ng
sertipiko ay ang puno ng personnel department ng kompanyang pinapasukan ng guardian.
Kapag hindi makakuha ng sertipikong ito dahil sa sarili ang negosyo, idikit ang kopya ng
pasaporte ng guardian at aplikante na maaaring makapagpatunay ng panahong inilagi sa ibang
bansa.

委任状 タガログ版

Kasulatan ng Awtorisasyon

Binibigyan ko ng awtorisasyon ang sumusunod na tao, bilang aking
kinatawan sa pagsagawa ng lahat ng pamamaraan sa pagpasok sa paaralan.

(Detalye ng kinatawan)
Pangalan:
Tirahan:
Telepono o email address:
Kaugnayan sa nagbibigay ng awtorisasyon:

Petsa:

(Taong nagbibigay ng awtorisasyon)
Pangalan:
Tirahan:
Telepono o email address:

(Ang pangalan ng tao na nagbibigay ng awtorisasyon ay dapat isulat ng
nasabing tao mismo.)

Paano makakakuha ng rekord ng paglabas-pasok sa bansa mula sa
imigrasyon (kung nais ninyong magpadala ng isang kopya)
1. Kumuha ng form ng kahilingan upang makakuha ng naka-rekord na mga personal
na impormasyon (保有個人情報開示請求書) sa imigrasyon.
① Kapag pumunta sa sumusunod na URL,
https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/record.html

mabubuksan ang pahinang [Tungkol sa paghiling na makuha ang record ng
paglabas-pasok sa bansa (出入（帰）国記録に係る開示請求につい
て)]
② I-click ang [3 Form ng Kahilingan (３開示請求書の様式)] na "Word" o
"PDF" upang makuha ang form ng kahilingan upang makakuha ng nakarekord na personal na impormasyon.
2. Mga kailangang bagay
・Form ng Kahilingan upang makakuha ng naka-rekord na mga personal na
impormasyon (保有個人情報開示請求書)
・Dokumentong makakapagpatunay sa sariling katauhan
・Dalawang sobre (isa para sa pagpapadala at isa para sa pagtugon, na may
nakadikit na postal stamps para sa sobre para sa pagtugon)
Maaaring gamitin ang letter pack.
・300 yen na revenue stamps
3. Padadalhan ng mga dokumento
16F Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku City, Tokyo 160-0004
Immigration Information Disclosure Section
Information System Management Office, General Affairs Division
Immigration Bureau of Japan
※Kapag humiling, basahin lamang nang husto ang pahinang [Tungkol sa paghiling
na makuha ang record ng paglabas-pasok sa bansa (出入（帰）国記録に係る開
示請求について)].

※申請の際には、「出入（帰）国記録に係る開示請求について」のペー
ジをよくお読みください。

Walang salin ang [Paksa ng mga nakaraang sananysay para sa
sagsusulit sa pagpasok]. Tignan lamang sa ibaba ang mga
paksa sa wikang Hapon.
Huwag mag-atubiling magtanong kung may katanungan.

これまでの作文のテーマ（過去５年間）
（用紙は B4 サイズ 1 枚で罫線のみ。時間は 60 分）
■ 令和３年度
インターネットやスマートフォンなどを誰もが使うようになり、人と人とが直接会わなくても顔を見
て話ができる便利な時代になりました。ある日、あなたが友だちと教室で話をしていたとき、友だちの
一人が「学校に行かなくても、インターネットを使って友だちとコミュニケーションを取ったらいいじ
ゃないか。
」と言いだし、他の子も「その通りだ。
」とその意見に賛成していました。
・このことについてのあなたの意見と理由を書いてください。
・芦屋国際中等教育学校は、友だちとともに学び、成長することを目指しています。あなたがこの学
校でやりたいことや身につけたい力と理由を具体的に書きなさい。
芦屋国際中等教育学校は国際社会に貢献できる人を育てようとしています。近い将来、ＡＩ（人工知
能）やロボット等が人間の仕事を代わりにするようになると言われています。そのような時代に生きる
将来の自分の姿を想像しながら、芦屋国際中等教育学校を卒業した後のあなたの夢を書きなさい。
■ 令和２年度
芦屋国際中等教育学校は、入学するまでの経験がさまざまな人たちが通う学校です。
芦屋国際中等教育学校をあなたの考える「理想の学校」にするためには、どうすればよいか。
・あなたの考える「理想の学校」とは何ですか。
・芦屋国際中等教育学校を「理想の学校」にするための標語（スローガン）を募集しました。
「小さな地球」
、
「みんな仲良し」
、
「和気あいあい」などの意見が出ました。これら以外にどのよう
な標語を考えますか。理由も書きなさい。
・あなたの考える「理想の学校」を実現させるために、入学後にあなたがしようと思うことは
何ですか。
■ 平成 31 年度
芦屋国際中等教育学校の校訓のひとつに「貢献」があります。社会貢献とは、社会のためになる行い
をすることです。社会に貢献するために必要なことについて、次の質問に答えなさい。
・今のあなたが、社会に貢献できることはどんなことですか。具体的に書きなさい。
・社会に貢献するためには、どんなことが大切だと思いますか。理由も含めて書きなさい。
・これからの人生で社会に貢献していくために、あなたは芦屋国際中等教育学校での６年間の学校生
活に、どのように取り組みますか。理由も含めて具体的に書きなさい。
■ 平成 30 年度
クラスごとに、
「私たちの学校は、共に生きる『小さな地球』です」というテーマで全校発表会を行う
ことになりました。このテーマは、各クラスの代表が話し合って決めたものです。発表会を成功させる
ためにはどうすればよいかを書きなさい。
・各クラスの代表は、なぜこのテーマに決めたと思いますか。あなたの考えを書きなさい。
・あなたは、どのようなクラス発表をしたいと思いますか。具体的な内容を書きなさい。
・クラスのみんなが協力して、より良い発表会にするには、どうすればよいかを考えて書きなさい。
■ 平成 29 年度
クラス活動で、得意な役割をうけもつ場合とそうでない役割をうけもつ場合があります。あなたがそ
れぞれの立場に立ったときに、思うことや感じることを書きなさい。また、いろいろな友だちがいるク
ラスの中で、あなたができることやしなければならないと思うことを書きなさい。
・クラス活動で、自分の得意な役割をうけもつ場合に思うことや感じること
・クラス活動で、自分の得意でない役割をうけもつ場合に思うことや感じること
・いろいろな友達がいるクラスの中で、あなたができることやしなければならないこと。

（様式 7）入学志願承認申請書

タガログ語版

(Form 7)

Kahilingan ng Pahintulot Upang Mag-aplay
Aking hinaharap ang kahilingang ito, na nagtataglay ng aking lagda at ng lagda ng aking guardian
upang mag-aplay sa inyong paaralan dahil sa kalagayan na nakasulat sa ibaba.
Kung sakaling pagkatapos makapasok, matuklasan na ang anumang impormasyong ibinigay ay hindi
wasto, hindi ako tututol kung ang pahintulot pumasok na ibinigay ay bawiin.
/
/
Taon
Buwan
Araw

Sa Punong-guro ng Hyogo Prefectural Ashiya International Secondary School,
(Pangalan sa letrang katakana)

Pangalan ng aplikante:
(Pangalan sa letrang katakana)
Pangalan ng guardian:
Tala
1 Kasalukuyang tirahan ng aplikante:
2 Kasalukuyang tirahan ng guardian:
3 Telepono:

(

)

－

4 Ang balak lipatang lugar:
5 Ang kaugnayan ng aplikante at guardian:

ng aplikante

6 Pangalan ng elementary school na pagtatapusan:
7 Di-pangkaraniwang kalagayan (isulat lamang ang tiyak na dahilan):
・Lilipat sa bagong gawa o bagong bili na bahay
(Araw na balak lumipat
/
Buwan
・Lilipat dahil sa paglipat ng trabaho atbp ng guardian
(Araw na balak lumipat
/
Buwan
・Iba pang dahilan:

/
Araw

)
Taon

/
Araw

)
Taon

Pinapatunayan ko na walang mali sa nakasulat sa itaas.
______ / ____ / ______
Taon

Buwan

Pangalan ng elementarya
Pangalan ng Punong-guro

Selyo

Araw

入学志願承認申請に必要な添付書類について

タガログ語版

Tungkol sa mga kinakailangang dokumento para sa pahintulot upang mag-aplay
Nilalaman ng naiibang kalagayan

1

2

3

4
5
6

(1)
Lilipat kasama ang
‘hogo
sha’
at (2)
mag-aaplay
sa (3)
secondary school.
(4)
Iba ang tinitirahan
(1)
ngayon sa tinitirahan
ng ‘hogo sha’, at
mag-aaplay sa
secondary school sa
(2)
loob ng prefecture ng
Hyogo na tinitirahan ng
‘hogo sha’ dahil lilipat.

Magtatayo ng bagong bahay o bibili ng bahay.

Mga dokumentong kailangan sa
kahilingan ng pahintulot upang
mag-aplay
A
B
C
D
E
F
G
○

○

Lilipat sa mapaupahang bahay, bahay ng kompanya atbp. ○
Titira sa bahay ng kamag-anak atbp.

○

Lilipat sa bakanteng bahay (ari-arian).

○

○
○

○
○

Lilipat sa tinitirahan ng ‘hogo sha’.
○ ○
Magtatayo ng bagong bahay o bibili
ア
○
○
ng bahay.
Magpapasya
ng
bagong イ Lilipat sa mapaupahang bahay,
○
○
bahay ng kompanya atbp.
tirahan.
ウ Titira sa bahay ng kamag-anak atbp. ○ ○
○
・Pareho sa nakasulat sa 1 (Ngunit maliban sa “Seripiko ng mga bagay na
Uuwi ang aplikante nakatala sa rehistro ng residente” (‘juminhyo kisaijiko shomeisho’)).
Nakatira ngayon sa
ibang bansa at uuwi sa (1) kasama ang ‘hogo ・Dokumentong nagpapatunay ng lugar na tinitirahan at panahon ng pagtira
(tulad ng sertipikong ginawa ng kompanya atbp.) (Tingnan lamang ang form
sha’.
Japan bago o sa araw
sa ibang papel.)
ng ika-7 ng Abril, 2020.
(2) Mag-isang uuwi ang aplikante sa Japan.
○
Nakatira sa loob ng prefecture ng Hyogo kasama ang ‘hogo sha’ at pumapasok sa
○
elementary school nasa labas ng prefecture ng Hyogo.
Inampon na ngunit nakatira kasama ang tunay na ・Seripiko ng mga bagay na nakatala sa rehistro ng residente (‘juminhyo
magulang sa labas ng Hyogo at pumapasok, at kisaijiko shomeisho’) ng aplikante at ama-amahan (o ina-inahan)
mag-aaplay sa secondary school dahil nasa loob ng ・Sulat na nagpapaliwanag ng kalagayan ng pamilya, na ginawa ng
Hyogo ang tirahan ng ama-amahan (o ina-inahan). prinsipal ng elementary school
Tawagan lamang ang secondary school na nais applayan bago
Mga kalagayan na iba sa 1～5
mag-aplay.

[Listahan ng mga kinakailangang dokumento para sa pahintulot upang mag-aplay]
A: Sertipiko ng mga bagay na nakatala sa rehistro ng residente (‘juminhyo kisaijiko shomeisho’) ng kasalukuyang
tinitirahan ng aplikante at ‘hogo sha’
B: Kopya ng resibo ng pampublikong bayad (gas, tubig) atbp o kopya ng paunawa (na inisyu sa loob ng tatlong buwan)
na may nakasulat na lilipatang tirahan
Ngunit kapag hindi nakasulat ang address sa resibo, atbp, magpasa ng sertipiko ng mga bagay na nakatala sa
rehistro ng residente (‘juminhyo kisaijiko shomeisho’) ng kamag-anak o ‘hogo sha’ (na sertipikado ng alkalde ng
lungsod (bayan) mula Disyembre 1, 2021)
C: Dokumentong nagpapatunay ng lilipatang tirahan at nagpapatunay na lilipat bago o sa araw ng ika-7 ng Abril, 2022.
(Isa sa mga kopya ng “patalastas ng katiyakan ng pagtatayo”, kopya ng “paunawa ng pagpapasya ng titirahan”, kopya
ng “kontra ng pagbebenta at pagbili” o “sertipiko ng mga bagay na nakatala ukol sa bahay”)
D: Dokumentong nagpapatunay ng lilipatang tirahan at nagpapatunay na lilipat bago o sa araw ng ika-7 ng Abril, 2022.
(Isa sa mga “sertipiko ng pagpapaupa ng bahay”, “sertipiko ng pagpapaupa ng ibang parte ng bahay”, kopya ng
”kontra ng pagpapaupa ng bahay” o kopya ng “paunawa ng pagpapasya ng titirahan”)
E: Sulat ng pagpayag ng pagtira, na ginawa ng kamag-anak atbp.
F: Kopya ng “resibo ng buwis ng permanenteng ari-arian” o “sertipiko ng mga bagay na nakatala ukol sa bahay”. Kung
pinauupahan ngayon ang ari-arian sa ibang tao, sulat ng pagpayag ng nangungupahan na aalis sa ari-arian bago o
sa araw ng ika-6 ng Abril, 2022.
G: a) Dokumentong nagpapatunay ng lugar na tinitirahan at panahong ng pagtira (sertipiko atbp na ginawa ng
kompanya) (Tingnan lamang ang form sa ibang papel.)
b) Ulat ng paghiling ng ‘hogo-sha’ sa pag-alaga ng aplikante, at sulat ng pagpayag sa pag-alaga ng aplikante
c) Seripiko ng mga bagay na nakatala sa rehistro ng residente (‘juminhyo kisaijiko shomeisho’) ng tagapag-alaga (ang
pumayag na alagaan ang aplikante)
*Kung kopya ng mga kinakailangang dokumento ang ipapasa, dalhin din ang original para sa pagpapatunay.

