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I  Sa mga magulang / tagapag-alaga ng batang papasok sa Shinjuku Municipal School (Kindergarten)  

 

Toshio Sakai, Tagapamahala 

Shinjuku Board of Education 

 

Mula sa Shinjuku Board of Education, isang masiglang pagbati sa inyong anak sa pagpasok nito sa paaralan o 

Kindergarten ng Shinjuku. 

 

   Sa Marso 2015, ang Shinjuku Ward ay may 15 Kindergarten (maliban sa pansamantalang isinara), 29 

Elementary School, 10 Junior High School at isang Special School. Itinataguyod namin ang sistemang 

pumapalibot sa tema ng “Play-Centered Childcare” para sa mga batang mula 3 taong-gulang hanggang 5 

taong-gulang. Sa Elementary School ay may mga batang nasa 6 taong-gulang hanggang 11 taong-gulang at 12 

taong-gulang hanggang 14 taong-gulang na mga mag-aaral para sa Junior High School. Ang 9 taong pag-aaral sa 

Elementary School at Junior High School ay tinatawag na “Compulsory Education”. Bagama’t libre o walang 

school fee na kailangang bayaran para sa compulsory education, kailangang bayaran ang school lunch, gastos para 

sa school materials at iba pa. Ang curriculum ay base sa pamantayan o kurso ng pag-aaral na itinakda ng Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Sa ilalim ng compulsory education, ang gastos para sa 

mga textbooks na gagamitin ay sasagutin ng pamahalaan at ipinagkakaloob ng libre sa mga mag-aaral. 

   Sa Marso 2009, itinatag ng Shinjuku Board of Education ang “Shinjuku Ward Educational Vision”, na 

tumutulong upang pausbungin ang pangarap at kinabukasan ng mga kabataan, pagpapalawak sa mga katangian ng 

bawat paaralan sa pamamagitan ng iba’t-ibang educational activities.  

   Sa Kindergarten, isinasagawa ang iba’t-ibang mga gawain, paglalaro at mga school events na nakatuon sa 

paghubog sa mga kabataan upang magkaroon ng masaganang isipan at malakas na katawan.  

Hinihimok din ang pakikipag-ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga mag-aaral sa Kindergarten at kalapit 

na Elementary School.  

Sa Elementary School, itinataguyod ang pag-aaral ng wikang banyaga (Ingles), kung saan ipinapadala ang 

mga “Foreign English Instructors” (ALT) sa Elementary School upang turuan ang mga mag-aaral na nasa ika-lima 

at anim na baitang ng Elementary School, kung saan 35 oras ang iginugugol para sa pag-aaral ng wikang Ingles sa 

isang taon. Bukod pa rito, ang mga mag-aaral sa unang baitang hanggang ikaapat na baitang ay binibigyan ng 

pagkakataon o okasyon na matutunan at maranasan ang wika at kultura ng ibang bansa.  

Isinasagawa sa Junior High School ang athletics club, cultural club at iba pa, pagkatapos ng klase. Hinihimok 

din ang paggamit ng School Information Network System, Information Communication Technology (ICT) at 

pagtaguyod sa mga learning systems na may mataas na kalidad at mabisang epekto upang mapabuti ang 

pag-intindi at motivation sa pagitan ng mga kabataan.  

Sa Special Education Support School, binibigyang-diin ang pagbigay ng specialized education sa mga 

kabataang may matinding kapansanan. 

May sistema ng suporta para sa mga kabataang lumipat sa Municipal Kindergarten, Elementary at Junior High 

School, na hindi nakakaintindi ng wikang Hapon, kung saan ginagamit ang sariling salita (banyagang wika) upang 

isagawa ang pagtuturo o guidance sa wikang Hapon. Huwag mag-atubiling kumunsulta sa gurong nangangasiwa 

at gamitin ang pagkakataong ito upang umpisahan ang mga hakbang patungo sa pag-aaral ng wikang Hapon. 

Inaasahan po namin na haharapin ng mga kabataan ang umpisa ng kanilang pamumuhay sa paaralan o 

Kindergarten, ng puno ng paghahangad at pananabik. Hinihikayat namin na ibigay ninyo ang inyong buong 

suporta sa patuloy na paglaki at pag-usbong ng ating mga kabataan. 
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II  Gabay para sa Kindergarten 

 

   Ang Kindergarten ay isang paaralan kung saan inuumpisahang maranasan ng mga kabataan ang kanilang 

unang academic training o pag-aaral. Sa mga Municipal Kindergarten ay: 

 May iba’t-ibang mga gawain, paglalaro at school events na tumutulong sa paghubog sa isang masaganang 

isipan at malakas na katawan. 

 Matututunan ang mga bagay ukol sa tamang asal, etika at pakikitungo sa iba, habang nasa pagitan o piling ng 

paboritong guro, mga kaibigan, magulang at mga taong nasa paligid.  

 Nagkakaroon ng tsansang maranasan ang iba’t-ibang bagay sa gitna ng kalikasang nasa palibot, na 

nagbibigay-daan sa pagpapalawak sa diwa at isipan ng bata, habang ipinapadama o iminumulat ang sarili sa 

taglay na lakas at kapangyarihan ng buhay.  

 Ipinagkakaloob ang konsultasyon sa mga magulang ng pre-school children ukol sa pagpapalaki ng bata at 

pagbukas ng playground ng Kindergarten upang gamitin sa paglalaro, kaugnay sa serbisyo nito bilang isang 

child-care center ng komunidad.  

 

1  Mga araw-araw na gawain sa Kindergarten 

Pagdating 

  Dumating sa Kindergarten sa tamang oras. 

 Batiin ang guro at mga kaibigan ng “magandang umaga”. 

 Itabi ang sariling gamit sa itinakdang lugar.  

Gawain sa 

umaga 

 Isagawa ang paboritong laro kasama ng mga kaibigan. 

 Pinaplano ng gurong nangangasiwa ang pag-aasikaso sa bata sa pamamagitan ng paglalaro, 

habang binibigyang-diin ang pagpapabuti sa isipan at katawan nito. 

 Sa paglalaro ng mga kabataang nasa parehong henerasyon o di kaya’y magkaiba ang edad, 

napapalawak ang interes at pansin ng mga ito sa paligid at napapabuti ang pakikitungo sa 

kapwa. 

Ehersisyo sa paglalaro Paglalaro sa buhangin Pagguhit Clay-Modeling Large Block-building Paglalaro sa basyong kahon 

Role play Paglalaro sa musical instruments Rythym Play Pag-alaga ng hayop at iba pa 

 Itabi ang mga bagay na ginamit sa paglalaro. 

 Ang paglilinis ay isang mahalagang bahagi o karanasan sa pamumuhay. Asahan ang isang 

masayang paglalaro sa susunod, iligpit ang mga laruan at ayusin ang playground. 

Tanghalia

n 

 Maghanda para sa tanghalian (maghugas ng kamay, magmumog). 

 Kainin ang boxed lunch. 

  Para sa mga limang taong-gulang, ipinapagawa ang mga gawain tulad ng pagpupunas ng mesa, 

pagdala ng tsa at iba pang “toban “(duty-work).  

 Pagkatapos kumain at magligpit, tahimik na maghintay. 

Gawain sa 

hapon 

 Ipagpatuloy ang paglalaro kasama ng mga kaibigan. 

 Maaring ipagpatuloy ang ginawang laro sa umaga o di kaya’y gawin ang larong ginawa dati sa 

buong klase.  

Uwian 

 Maghanda para umuwi. 

 Makinig sa sinasabi ng guro o di kaya’y sabihin ang sariling iniisip. 

 Batiin ang lahat ng “Paalam” at pagkatapos ay lisanin ang paaralan. 
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2  Pananamit at mga bagay na kailangang dalhin 

 Sa mga Kindergarten na mayroong itinakdang uniporme at cap, hinihikayat ang mga magulang na ayusin ang 

pananamit ng bata sang-ayon sa patakaran. 

 Ilagay ang name tag ng inyong anak sa shirt o blouse nito. 

 Kailangang magsuot ng tsinelas na panloob ang bata at magulang nito kapag papasok sa loob ng gusali ng 

Kindergarten. 

 Ihanda ang reserbang shirt at pants, sakaling marumihan ng husto ang damit ng inyong anak sa paglalaro. 

 Ang bawat bata ay kailangang magdala ng sariling boxed lunch, tasa at tuwalya. Maaring hilingin ng 

paaralan sa mga magulang na ihanda ang iba pang mga bagay na kakailanganin para sa mga gawain sa 

Kindergarten. 

 Isulat ang pangalan ng inyong anak sa lahat ng gamit nito. 

 May mga nakalaang Disaster Prevention Hood sa bawat Kindergarten bilang paghahanda para sa mga 

emerhensiya o kalamidad. Ihanda ang hood na ginagamit sa Kindergarten at siguruhin na ito ay nasa tamang 

sukat, materyales at iba pa. 

  

 

3 Mga araw ng Child Care para sa bawat term 

 

 Unang term (Abril 7 - Hulyo 20) 

 Pangalawang term (Septiyembre 1 - Disyembre 25) 

 Pangatlong term (Enero 8 - Marso 23)    

 

◎Mahabang bakasyon 

 

 

 

 

 

 

4 Oras para sa Child Care 

 Halimbawa sa oras ng pasukan para sa Kindergarten sa loob ng Shinjuku Ward (depende sa Kindergarten ay 

magkaiba ng konti ang oras) 

Ang oras ng pagpasok at pag-uwi, ay magkaiba depende sa araw at baitang.  

Araw sa isang 

linggo 

Tatlong 

taong-gulang 

Apat na 

taong-gulang 

Limang 

taong-gulang 

Lunes - Huwebes ８：５０-１３：５０ ８：５０-１４：００ ８：５０-１４：００ 

Biyernes  ８：５０-１１：５０ ８：５０-１４：００ ８：５０-１４：００ 

 Mula sa unang pagpasok ng bata sa Kindergarten, ang oras para sa child care ay nagbabago hanggang sa 

panahong masanay ito sa buhay ng isang mag-aaral sa Kindergarten. 

 Maaring magbago ang oras ng child care sanhi ng pagkakaroon ng mga school events. 

Summer vacation (Hulyo 21 - Agosto 31) 

Winter break (Disyembre 26 - Enero 7) 

Spring Break (Marso 24 - Abril 6) 
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5  Mga gawain o events sa Kindergarten  
Upang mapabuti ang pamumuhay ng mga kabataan sa Kindergarten, pinaplano ang sumusunod na mga gawain. 

 
U

n
a
n

g
 t

e
rm

 

 Seremonya sa pagbubukas 

(seremonyang isinasagawa sa umpisa 

ng school term) 

 Kindergarten Entrance Ceremony 

(seremonyang isinasagawa para batiin 

ang mga mag-aaral na kapapasok lang 

sa Kindergarten) 

 Pagbisita sa tahanan 

 Regular na pagsusuri sa kalusugan 

 Mga excursion 

 Pagbisita sa Planetarium 

 Pagtuturo sa swimming pool 

 Konsultasyon para sa bawat mag-aaral 

(kung saan ang mga magulang ay pupunta 

sa Kindergarten upang kausapin ang guro 

ng bata ukol sa lagay ng kanilang mga 

anak sa paaralan)  

 Seremonya sa pagsasara 

(seremonyang isinasagawa sa katapusan 

ng school term)  

P
a

n
g
a

la
w

a
n

g
 t

e
rm

 

 Seremonya sa pagbubukas 

 Paligsahan sa sports 

 Mga excursion 

(paghuhukay ng patatas, pagpunta sa zoo, 

at iba pa) 

 Konsiyerto sa musika, mga school play, 

school exhibition at iba pa 

 Seremonya sa pagsasara  

P
a

n
g
a

tl
o
n

g
 t

e
rm

 

 Seremonya sa pagbubukas 

 Paggawa ng mochi rice cake 

 Pagsagawa ng mga palabas sa  

Kindergarten 

 School excursion (para sa paglalaro ng sarangola 

at iba pa) 
 Children’s Association 

 Seremonya sa pagsasara 

 Seremonya sa pagtatapos  

B
u

w
a
n

a
n

g
 g

a
w

a
in

 o
 e

v
e
n

ts
 

 Mga pagdiriwang sa kaarawan 

 Mga pagtuturo ukol sa kaligtasan 

(ang araw na kung kailan tinuturuan ang 

mga kabataan ng mga bagay ukol sa 

kaligtasan, upang mapanatili ang isang 

ligtas na pamumuhay bilang mag-aaral sa 

Kindergarten) 

 Pagsasanay sa pagkilos sa panahon ng 

sunog 

(isinasagawa upang maisagawa ang ligtas 

na pagtakas sa panahon ng sunog, 

paglindol o  panganib mula sa 

kahinahinalang tao) 

 Pagsukat ng taas at bigat  
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6 Mensahe para sa mga magulang at tagapag-alaga, mula sa aming Kindergarten 
 Tawagan muna ang Kindergarten/Kodomoen kung hindi makakapasok sa klase ang bata o kung mahuhuli ito sa 

pagdating o di kaya’y uuwi ng maaga. 

 Huwag piliting pumasok ang bata kapag ito ay may sakit. Dalhin agad ito sa ospital at sundin ang mga pag-uutos 

ng doktor. 

 Kailangang palaging nakaabang ang magulang o tagapag-alaga sa oras na dumating at umalis ang bata sa 

Kindergarten. Pinapakiusapan ang mga magulang na sundin ang tamang oras sa paghatid at pagsundo sa anak. 

 Upang maiwasan ang mga aksidente sa sasakyan, itinakda sa bawat Kindergarten ang ruta na 

dapat daanan sa paghahatid. Pinakikiusapan ang mga magulang at mga kabataan na sumunod sa 

mga patakaran ng trapiko upang maiwasan ang masangkot sa  aksidente.  

 Isinasagawa sa Kindergarten ang evacuation drill kung saan tinatawagan ang mga magulang upang kunin ang 

bata sa paraalan bilang pagsasanay. Karamihan sa mga Kindergarten ay gumagawa ng pagsasanay sa 

bandang Septiyembre at may mga paaralan din na gumagawa nito sa Fist Semester. 

 Kailangang ibigay ng mga magulang sa Kindergarten ang iba pang mga numero ng telepono bukod sa numero ng 

tahanan, kung saan maaring tawagan sa oras ng emerhensiya, tulad ng numero sa trabaho at mobile number. 

Kailangang ipaalam agad sa paaralan ang anumang pagbabago sa pook ng tirahan, numero ng telepono, at iba pa. 

 Kailangang bayaran ang singil sa pagpasok sa Nursery School (Admission Fee) at ang buwanang singil para sa 

Child Care sa pamamagitan ng inyong bangko o iba pang financial institution. 

 Ang school uniform, sombrero, bag, sandals, mga school materials (crayon, gunting, pandikit) at iba pa, ay 

itinakda ng Kindergarten kaya kailangang gamitin lamang ang mga bagay sang-ayon sa rekomendasyon ng 

paaralan. 

 Ang “Endayori” (“Balitang Kindergarten”) at iba pang mga impormasyong ibinabahagi bawat buwan ay 

makakatulong sa inyo upang malaman ang mahahalagang balita ukol sa Kindergarten na pinapasukan ng anak at 

hinihikayat namin kayong basahin ang mga nilalaman nito. 

 Sa loob ng semester, isinasagawa ng ilang beses ang “Open-School Day”, pagbisita sa paaralan at 

pagpupulong ng mga magulang, kaya hinihikayat ang lahat na dumalo sa okasyong ito.  

 May isinasagawang private consultation, kung saan ipinapaalam ng guro sa mga magulang ang progreso o 

lagay ng bata sa paaralan. 

 Sa pamamagitan ng “Health Record” ng inyong anak, maaring ninyong alamin ang resulta ng mga pagsusuring 

isinagawa sa bata. Pagkatapos ninyong basahin ang report na ito, ilagay ang inyong stampa (o pirma) at ibalik ito 

Ib
a

 p
a
 

 Pakikipaghalubilo sa mga matatanda 

 Mga gawaing kabalikat ang Elementary 

School 

 Pagbisita ng mga magulang / 

tagapag-alaga 

(kung saan binibisita ng mga  magulang / 

tagapag-alaga ang bata upang obserbahan 

ito) 

 Pakikipagpulong sa mga magulang / 

tagapag-alaga, at iba pa  

(kung saan binibisita ng mga  magulang / 

tagapag-alaga ang Kindergarten upang 

makausap ang punong-guro at tumanggap 

ng impormasyon / komunikasyon mula sa 

paaralan)   
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sa paaralan sa lalong madaling panahon. 

 Sa kaso ng pagkapinsala habang isinasagawa ang school activities, may kaso na kung saan maaring gamitin 

ang seguro ng Japan Sport Council na isang incorporated adminstrative institution. 

 Ukol sa PTA (Parent – Teacher – Association) 

 Ang PTA ay isang pagtitipun o samahan na kinabubuuan ng mga magulang at kawani ng Kindergarten. Ito  

ay itinatag upang siguruhin ang matiwasay na paglaki ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbigay ng 

nararapat na suporta sa pagtuturo, pag-aaruga at nagbibigay-daan sa kooperasyon at pagtutulungan sa pagitan 

ng mga miyembro. Ang membership fee ay kinukulekta sa lahat ng miyembro. 

 Isinasagawa ang pagpili ng isang pinuno sa pagitan ng mga miyembro ng PTA na magsisilbing sentro ng 

iba’t-ibang committee na mangangasiwa sa mga gawain o support activities na nakatuon sa edukasyon, 

seguridad at kaligtasan, kultura at sports activities, at iba pa. Sa pamamagitan ng Kindergarten, ipaparating sa 

mga magulang ang mga gawain at pagdiriwang na gagawin ng PTA, kaya inaasahan ang pagsali ng lahat 

upang lubos na mapatibay ang pagsasamahan ng mga miyembro. 

 Ang Kindergarten ay nagbibigay ng child education support sa pamamagitan ng mga gawaing isinasagawa sa 

bawat paaralan (pagbubukas ng mga playground at halamanan para sa mga kabataang hindi naka-enrol dito, 

at iba pa). 

 Maaring kumunsulta sa tanggapan ng Kindergarten kung kailangan ng tulong sa pagsasalin ng wika o 

interpretation sa oras ng pagsali sa pagpupulong ng mga magulang, individual consultation at iba. 

 Sa Board of Education, isinasagawa ang suporta para sa mga mag-aaral na lumipat mula sa ibang bansa 

upang matulungan ang mga ito sa pag-aaral ng wikang Hapon at masanay sa pamumuhay sa Kindergarten sa 

pamamagitan ng support program na pinamagatang “Suporta para sa wikang Hapon”. Para sa mga nais 

tumanggap nito, sumangguni sa tanggapan ng Kindergarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapag hindi maaring pumasok ang bata sa paaralan ng matagal na panahon, siguruhin munang ipaalam ito sa 

Kindergarten/Kodomoen bago ang binabalak na panahong nabanggit (sa kasong kailangang umuwi ang bata sa 

sariling bansa, at iba pa). 

 Kapag nabibilang ang nasyonalidad ng bata sa ibang bansa, kailangang isagawa ang nararapat na mga 

pamamaraan para sa pagpasok nito sa paaralan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suporta para sa wikang Hapon   

 Pook: sa Kindergarten ng pinapasukan 

 Nilalaman: isinasagawa ng isang kawani ng Kindergarten, na sanay sa pagtuturo ng wikang 

Hapon sa wikang banyaga, ang individual tutorial sa pag-aaral ng wikang Hapon 

 Oras ng pag-aaral: mula 2 hanggang 4 oras sa loob ng isang araw, 2 hanggang 5 araw sa loob ng 

isang linggo, limitado hanggang 50 oras (kabuuan) 

 Iba pa: maaring isagawa muli ang pagtuturo sa oras ng pagpasok sa Elementary School 
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III  Gabay para sa Elementary at Junior High School  

 

1  Schedule sa buhay ng isang mag-aaral  
 Halimbawa ng mga gawain sa isang araw sa Elementary / Junior High School sa loob ng Shinjuku Ward 

(maaring magkaiba ng konti ang oras depende sa paaralan) 

Ang bilang ng oras para sa klase, oras ng pag-uwi, ay maaring magkaiba depende sa araw at baitang. 

Halimbawa para sa Elementary School      Halimbawa para sa Junior High School  

Pagpa sok  ８：１０ -８：３０   Pagpa sok   ８：００ -８：２０  

Pagba basa  

sa  u maga  

８：３０ -８：４５   Pagba basa  

sa  u maga  

 ８：２０ -８：３０  

Pagpupulong sa

umaga  

８：４５ -８：５０   Mga ga wain  sa

paaralan 

 ８：３０ -８：３５  

1
s t

 session  ８：５０ -９：３５   1
s t

 session   ８：４０ -９：３０  

2
nd

 Session  ９：４０ -１０：２５   2
nd

 Session   ９：４０ -１０：３０  

Half-time Break  １０：２５ -１０：４０     

3
r d

 Session  １０：４５ -１１：３０   3
r d

 Session  １０：４０ -１１：３０  

4
t h

 Session  １１：３５ -１２：２０   4
t h

 Session  １１：４０ -１２：３０  

Tanghalian  １２：２０ -１３：００   Tanghalian  １２：３０ -１３：００  

Paglilini s  １３：００ -１３：２０   Noon-Break  １３：００ -１３：２０  

Noon-Break  １３：２０ -１３：３５     

5
t h

 Session  １３：４０ -１４：２５   5
t h

 Session  １３：２５ -１４：１５  

6
t h

 Session  １４：３０ -１５：１５   6
t h

 Session  １４：２５ -１５：１５  

Pagpupulong  

bago umu wi  

１５：１５ -１５：２５   Mga ga wain  sa

paaralan 

１５：２０ -１５：３０  

   Paglilini s  １５：３０ -１５：４０  

Pag-uwi  １５：４０   Pag-uwi        １５：５５  

 

 Ang klase sa Elementary School ay karaniwang isinasagawa ng isang teacher -in-charge. Sa 

kaso ng Junior High School, nagbabago ang gurong nagtuturo depende sa su bject. 

 May iba’t-ibang “special classroom” depende sa klase, kung sa an maaring lumipat at 

isagawa ang klase. 

 Bilang patakaran, ang pasukan ay 5 araw sa isang linggo. Walang pasok tuwing  

Sabado at Linggo.  

*May mga kaso na kung saan isinasagawa ang klase sa  Sabado at Linggo ng ilang  

beses sa loob ng semester . 

 

2 Pananamit  
 Ang mga mag-aaral sa Elementary School ay malayang pumili ng isusuot sa paaralan, subalit may mga 

paaralan na kung saan kailangang isuot ang itinakdang sombrero o cap. May mga paaralan din na kung saan 

may itinakdang damit at mga bagay na maaring dalhin sa paaralan. 

 Para sa mga mag-aaral ng Junior High School, ipinapatupad ang “standard” na pananamit. 

 May mga paaralan na kung saan kailangang ikabit ng mag-aaral ang isang name tag. 

 Sa pagpasok sa gusali ng paaralan o gymnasium, kailangang hubarin ang sapatos at isuot ang itinakdang tsinelas 

na ginagamit para sa paglalakad sa mga pasilyo. 
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 Para sa mga klase sa Physical Education, kailangang magpalit sa itinakdang damit o gamit para sa Physical 

Education. 

 Sa pagsali sa swimming class, kailangang isuot ang swim suit na itinakda ng paaralan. 

 

3  Mga school supplies at sariling kagamitan  
 Ang mga textbooks ay ipinamamahagi ng libre sa paaralan. 

 Ukol sa mga supplementary reading materials at workbooks, depende sa subject ay may mga bagay na hindi 

libre. Sa kasong ito, kailangang sagutin ng mag-aaral ang gastos. 

 Habang nasa sariling tahanan, kailangang ihanda ng mga magulang at tagapag-alaga ang mga itinakdang 

kagamitan para sa paaralan, tulad ng mga notebook at bagay na ginagamit sa pagsusulat. 

 May mga kaso na kung saan kailangang bilhin ng mga mag-aaral ang mga bagay tulad ng practice notebook, 

homework problem book, musical instrument at mga bagay sa pagtuturo. May singil para sa mga bagay na 

nabanggit. 

 Bilang paghahanda sa lindol at iba pang kapahamakan, may mga nakahandang “disaster prevention hood” 

para sa lahat ng mag-aaral, na nakalagay sa loob ng silid-aralan. Sumangguni sa gurong nangangasiwa ukol 

sa uri ng materyales na ginagamit, sukat, saan maaring bilhin at iba pang mga katanungan. 

 Kailangang gamitin ng mga mag-aaral sa Junior High School ang itinakdang school bag. 

 Hindi maaring magdala ng mga bagay sa paaralan na hindi kailangan sa pag-aaral. May itinakdang patakaran 

sa loob ng paaralan, kaya kailangang sundin ang mga ito. 

(mobile / smart phones, music player, game consoles, mga komiks, pera at iba pa) 

 Maliban na lang kung may pag-uutos, iwasan ang pagdala ng pagkain, inumin at iba pa, sa 

paaralan. 

 
4  Pang-araw-araw na buhay sa paaralan (Halimbawa para sa Elementary School)  

Pagpasok 

 Kailangang dumating sa itinakdang oras ang mga mag-aaral. 

 Kailangang gamitin ng mga mag-aaral ang itinakdang ruta araw-araw sa pagpunta sa paaralan. 

 Sa pagtawid sa daan, sundin ang regulasyon ng trapiko at gamitin ang pedestrian lane sa pagtawid. 

 Ipinagbabawal ang pamimili sa kalagitnaan ng pagpasok sa paaralan. 

 Sa oras na dumating sa paaralan, hindi maaring lumabas ang mga mag-aaral kapag walang permiso 

mula sa guro. 

Paghahanda bago 

magbukas 

 Kailangang ilabas mula sa schoolbag ang mga textbook at kagamitan sa pag-aaral at ilapag ang mga 

ito sa mesa. 

 Ibigay ng direkta ang mga bagay (sulat mula sa bahay at iba pa) na  

kailangang iabot sa guro. 

 Maghintay sa upuan hanggang dumating ang guro.  

Pagpupulong sa umaga 

Pagtitipon 

 Kailangang sumunod sa itinakdang oras ng pagtitipon kapag isinasagawa ang 

pagpupulong/pagtitipon sa umaga. 

  

Pagsali sa klase 

 Sa oras na mag-umpisa ang klase, kailangang umupo ang mga mag-aaral at hintayin ang pagdating 

ng guro. 

 Kung mayroong nais sabihin, kailangang itaas ang kamay at magsalita lamang pagkatapos tawagin 

ng guro. 

 Kailangang isulat ng malinaw ang “○ Antas ○ Klase ○○○○” at sariling pangalan sa mga kagamitan 

sa pag-aaral. 

 Sa karamihan ng mga paaralan, nakaugalian ang pagbati (rei) sa umpisa at  

katapusan ng klase. 
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 Ukol sa mga regulasyon sa panahon ng klase, may kanya-kanyang patakaran ang bawat paaralan 

kaya kailangang kumpirmahin ito sa bawat paaralang nagpapatupad nito. 

 

 

Tanghalian  

 

 

 Bago kumain ng tanghalian, kailangang hugasan ang mga kamay at patuyuing mabuti sa 

pamamagitan ng isang malinis na panyo. 

 Kapag itinakda bilang tagapagsilbi ng tanghalian, kailangang magsuot ng puting apron at cap na 

ginagamit sa oras ng pagsilbi. 

 Sa oras ng pagbibigay ng tanghalian, kailangang pumila ng tahimik at tanggapin ang tinapay, gatas, 

side dish, at iba pa. 

 Umpisahan ang pagkain pagkatapos bumati ng “Itadakimasu.” 

 Bagama’t hinihikayat na ubusin ang ibinigay na pagkain, maaring magtira kung hindi kayang ubusin 

ito. 

 Matapos kumain, ligpitin ang kinainan pagkatapos bumati ng, “Gochisosama deshita.” 

 Linisin ang paligid ng mesa pagkatapos kumain ng tanghalian. 

 Tuwing Sabado at Linggo, kailangang dalhin sa bahay ang apron at cap na ginamit sa school lunch 

upang linisin ang mga ito. 

 Para sa regulasyon kaugnay sa pagkain ng tanghalian sa paaralan, may 

kanya-kanyang patakaran ang bawat paaralan kaya kailangang kumpirmahin ito sa 

bawat paaralang nagpapatupad nito. 

Paglilinis  

 Isagawa ang paglilinis sa lugar o pook na itinakda para sa sarili .  

 Ibukod ang mga basurang sinusunog at  mga basurang hindi sinusunog at   

i tapon sa i tinakdang tapunan ng basura. 

 Para sa regulasyon kaugnay sa paglilinis, may kanya -kanyang patakaran ang bawat 

paaralan kaya kailangang kumpirmahin ito sa bawat paaralang  

nagpapatupad nito. 

After-school  

 

Pag-uwi  

 Ang After-school ay ang oras para sa mga gawain pagkatapos ng klase,   

kung saan maaring tumanggap ng supplementary lesson o di kaya’y  

gampanan ang pagiging in-charge (toban) para sa mga itinakdang gawain.  

 Kung walang ibang gawain, siguruhing umuwi agad ng bahay.  

 Gamitin ang intinakdang school route sa pag-uwi ng bahay.  

 Ang mga mag-aaral ay pinapayuhan na huwag dumaan sa bahay ng isang kaibigan o sa isang 

shopping area sa pag-uwi ng bahay galing sa paaralan. 

 Kapag inimbita ng taong hindi kilala o di kaya’y sapilitang isinasama sa  

kung saan habang nasa kalagitnaan ng pag-uwi mula sa paaralan, humigi agad ng 

tulong. (Tawagan ang “Pi -po 110 ban no ie” o di kaya’y humingi ng  

tulong sa pinakamalapit  na t indahan at iba pa)  

 Kapag nasangkot sa isang aksidente habang pauwi mula sa paaralan,   

siguruhing tawagan ang gurong nangangasiwa.  

*   Sa kaso ng Junior High School, maaaring mahuli o matagalan sa pag-uwi  

sanhi ng pagkakaroon ng mga club activit ies sa paaralan.  

 

 School Clinic 

 Sa mga paaralan sa Japan, may tanggapan o opisina ng nurse. May School Nurse na nakatalaga sa opisinang nabanggit. 

 Kapag nasugatan o sumama ang pakiramdam habang nasa loob ng paaralan, isinasagawa ang pagpapagamot sa opisina ng 

nurse. 

 Kapag nasugatan ang isang mag-aaral at kailangang dalhin ito sa ospital o di kaya’y hindi mabuti ang pakiramdam at 

kailangang umuwi ng maaga, tatawagan ng school nurse o homeroom teacher ang magulang/tagapag-alaga ng bata. 

 Sa kaso ng pagkapinsala habang isinasagawa ang mga school activities, may kaso na kung saan maaring gamitin ang seguro 

ng Japan Sport Council na isang incorporated adminstrative institution. 
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 Kapag may anumang pagkaing hindi maaring kainin ng bata sanhi ng relihiyon o lagay ng kalusugan, 

kailangang ipaalam agad ang bagay na ito sa paaralan. 

 Kapag nag-aalala sa kalusugan ng anak, sumangguni sa school nurse o sa homeroom teacher ng bata. 

 

 

 

 

 

 

5  Nilalaman ng klase sang-ayon sa taon o school year  
(1) Elementary school curriculum 

Unang baitang Pangalawang 

baitang 

Pangatlong 

baitang 

Ikaapat na 

baitang 

Ikalimang 

baitang 

Ikaanim na 

baitang 

Wikang Hapon 

 ★  ★ Social Studies 

Arithmetic 

 ★  ★ Science 

Life Studies  ★  ★  ★  ★ 

Musika 

Paggguhit at paggawa 

 ★  ★  ★  ★  Homemaking 

Physical Education (pagsagawa ng exercise o pagsasanay) 

★ ★ Physical Education (kalusugan) 

Ethics 

Mga gawain sa klase 

★ ★ ★ ★ Mga gawain sa ibang wika  

 Panahon para sa integrated study 

 Mga gawain sa school club 

 Mga gawain sa committee 

 Ethics Class: diwa ng paggalang sa kapwa at lakas sa pagpapatupad nito.  

 Oras para sa Integrated Study: hanapin ang isang pagsubok o “challenge”, pag-aralan

at pag-isipan ito, maging masigasig at malaya sa pagdesisyon at matutunan g  

magkaroon ng lakas sa pagharap at paglutas sa problemang hinaharap.   

 Mga gawain sa klase: pag-aaralan kung paano ibukas ang isipan at magkaroon ng  

responsibilidad, bilang isang miyembro ng klase. 

 Mga gawain sa loob ng mga committee: upang mapabuti ang pamumuhay sa  

paaralan, isinasagawa ang mga gawaing nagbibigay-daan sa pagiging independente.  

 Mga club activities: nagtitipun-tipon ang mga kabataang may parehong  

hilig at interes, kung saan maaring ipahayag ng malaya ang sarili sa mga gawain.  

 Sa Elementary School, walang espesyal na panahon para sa pagsusuri. Ang mga pagsusuri ay isinasagawa sa 

case-by-case basis at ibinabalik sa mga mag-aaral. 

 Sa pagtatapos ng semester, ipinapaalam sa pamamagitan ng Report Card, ang mga  
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bagay ukol sa lagay ng pag-aaral sa mga subjects at pamumuhay sa paaralan. 

 Dahil may mga paaralan na gumagamit ng parehong Report Card para sa buong school year, kailangang ingatan 

ito ng mga mag-aaral upang maiwasan ang pagkawala. 

 Sa pagtatapos ng pag-aaral sa Elemetary School, maaring pumasok sa Municipal  

Junior High School.  (Bagama’t maaring pumasok sa alinman sa mga Junior High  

Schools sa loob ng Ward kung gugustuhin, maaring isagawa ang isang lottery kapag

sumobra ang bilang ng mga mag-aaral na nais pumasok.)  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Junior High School Curriculum  
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 Social Studies 

 Mathematics 

 Science  

 Musika 

Sining  

 Health  & Physical Education 

 Teknolohiya /  Tahanan 

 Ba nyaga ng wika (Ingles) 

 

 Ethics: diwa ng paggalang sa kapwa at lakas sa pagpapatupad nito  

 Oras para sa Integrated Study: hanapin ang isang pagsubok o “challenge”,  

pag-aralan at pag-isipan ito, maging masigasig at malaya sa pagdesisyon at matutunang  

magkaroon ng lakas sa pagharap at paglutas sa problemang hinaharap.  

 Mga gawain sa klase: pag-aaralan kung paano ibukas ang isipan at ma gkaroon ng  

responsibilidad, bilang isang miyembro ng klase . 

 Sa Junior High School, isinasagawa ang extra -curricular activities pagkatapos ng  

klase. Depende sa paaralan ay magkaiba ang uri ng mga extra -curricular activities.  

 Sa karamihan ng mga paaralan, isinasagawa ang regular na pagsusuri o periodic test. 

Isinasagawa ito mula sa isang araw hangggang tatlong araw.  

 Sa pamamagitan ng pagpapahayag sa Report Card ng bata, regular na ipinapaalam  

ng paaralan ang lagay ng pag-aaral sa mga subjects at  pamumuhay nito sa paaralan. 

 

(3) Patakaran sa klase at mga school events   

 Kailangang pumasok ang mag-aaral sa lahat ng klase nito, maliban na lang kung may sapat na 

dahilan para hindi pumasok.  

 Kapag hindi pumasok ang mag-aaral ng walang permiso mula sa paaralan, tatawagan o 

bibisitahin ng homeroom teacher ang mga magulang o tagapag-alaga ng bata. 

 Ang mga school event ay isang uri ng class activity kaya kailangang dumalo ang lahat ng 

mag-aaral. 
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 Pinaplano ng bawat paaralan ang mga school calendar event tulad ng excursi on, pag-aaral sa 

labas ng paaralan, paligsahan sa sports, exhibition o palabas, mga talent show at drama, 

evacuation drill, at iba pa. 

 Isinasagawa sa paaralan ang evacuation drill kung saan tinatawagan ang mga  

magulang upang kunin ang bata sa paaralan bil ang pagsasanay. 

 Ang mga mag-aaaral sa ika-anim na baitang ng Elementary School at unang baitang ng Junior  

High School ay magkakaroon ng “Study Camp” (2 gabi, 3 araw). Ang  

mga mag-aaral sa ikalawang baitang ng Junior High School ay magkakaroon ng  

“Ski Camp” (3 gabi, 4 araw). Ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ng Junior  

High School ay magkakaroon ng “School Trip” (2 gabi, 3 araw).  

  

6  Araw ng klase para sa bawat semester    
Elementary School / High School / Special Education Support School 

 1
st
 Semester    (Abril 6 - Hulyo 20) 

 2
nd

 Semester    (Agosto 25 - Disyembre 25)  

 3
rd

 Semester    (Enero 8 - Marso 25)   

 

 

 

7  Mga kahilingan ng paaralan sa mga magulang / tagapag-alaga 
 Kailangang ipaalam sa gurong nangangasiwa bago mag-umpisa ang klase, kapag hindi makakapasok, 

mahuhuli sa pagpasok o di kaya’y uuwi ng maaga. 

 Huwag piliting pumasok sa klase ang bata kapag ito ay may sakit. Dalhin agad ito sa ospital upang matingnan ng 

isang doktor at tanggapin ang resulta ng pagsusuri. 

 Upang maiwasan ang aksidente sa sasakyan, may mga itinakdang ruta na dapat  

daanan sa pagpasok at pag-uwi sa paaralan. Kailangang sundin ang mga patakaran  

ukol sa trapiko sa pag-commute sa paaralan. 

 Ang mga gastos sa mga bagay tulad ng school lunch ay dapat bayaran sa pamamagitan ng isang bank transfer mula 

sa account sa itinakdang bangko o iba pang financial institution. Kaya kailangang magbukas kayo ng account sa 

isang financial institution at ipaalam sa paaralan ang inyong account number. 

 Bibilhin ng paaralan ang mga kinakailangang gamit sa pagtuturo at hihingin sa inyo ang nararapat na 

reimbursement sa itinakdang panahon para sa mga ginastos. Sumangguni muna sa homeroon teacher ng inyong 

anak ukol sa pamamaraan ng pagbayad dahil may iba’t-ibang paraan ng pagbayad depende sa paaralan. 

 Basahin ang lahat ng mga notis mula sa paaralan. May mga kasong kailangang ipadala ang impormasyon sa 

takdang panahon o deadline kaya pinapakiusapan ang lahat ng mga magulang at tagapag-alaga na sundin ang mga 

deadline. 

 Hangga’t maari ay kailangang sumali sa Guardian’s Meeting, Open-School Day at iba  pa. 

 Ukol sa PTA ( Parent - Teacher - Association)  

 Ang PTA ay isang pagtitipon o samahan na kinabubuuan ng mga magulang at kawani ng Kindergarten. Ito 

ay itinatag upang siguruhin ang matiwasay na paglaki ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbigay ng 

nararapat na suporta sa pagtuturo, pag-aaruga at nagbibigay-daan sa kooperasyon at pagtutulungan sa 

pagitan ng mga miyembro. Ang membership fee ay kinukulekta sa lahat ng miyembro. 

 Isinasagawa ang pagpili ng isang pinuno sa pagitan ng mga miyembro ng PTA na magsisilbing sentro ng 

iba’t-ibang committee na nangangasiwa sa mga gawain o support activities na nakatuon sa edukasyon, 

seguridad at kaligtasan, kultura at sports activities, at iba pa. Sa pamamagitan ng paaralan, inaasahan ang 

◎ Long-Term Holiday Period 

Summer Holiday  (Hulyo 21 – Agosto 24) 

Winter Holiday   (Disyembre 26 – Enero 7) 

Spring Holiday    (Marso 26 – Abril 5) 



 - 15 - 

pagsali ng lahat upang lubos na mapatibay ang pagsasamahan ng mga miyembro. 

 

8  Mga kurso pagkatapos mag-graduate sa Junior High School  
 Mga pangunahing kurso pagkatapos mag-graduate sa Junior High School  

◆Full-time High School   

◆Part-Time, Correspondence Course High School (habang nagtatrabaho)  

◆Specialized/Vocational School (paaralan para sa pagkuha ng kuwalipikasyon)  

◆Pagtrabaho 

  *Kapag nais magtrabaho, kumunsulta agad sa gurong nangangasiwa.  

 Upang makapasok sa High School sa Japan, kail angang kumuha ng admission test at  

ipasa ito.  

◆General  Admissi on   ◆ Re comme nded  Admissi on  ◆ S pe cial  Accept ance  para  s a mga  dayuhan ( depende s a Hi gh School)  

* Dahil iba’t-iba ang entrance exam sa pampubliko at pribadong High School,  

kailangang kumunsulta muna sa gurong nangangasiwa. 

 

IV Gabay sa pagtuturo ng wikang Hapon 

1  Pagpapadala ng isang Interpreter o tagapagsalin ng wika 

 

 

2  Suporta para sa wikang Hapon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensive Guidance 

 Pook: Shinjuku Ward Education Center / Annex (sa loob ng Ushigome Nakano Elementary School / sa loob ng Shinjuku Junior High 

School) 

 Nasasakop: mga mag-aaral ng Elementary School / Junior High School na (lumipat) nag-enrol mula sa ibang bansa at iba pa 

 Nilalaman: paggamit ng wikang banyaga sa pagtuturo ng wikang Hapon 

 Oras: 3 oras sa isang araw, 10 araw (30 oras) 

         *Ang mga mag-aaral ng Elementary School ay kailangang sunduin ng magulang at iba pa. 

 

Special Guidance (Toridashi-shido) 

 Pook: sa pinapasukang Elementary School / Junior High School 

 Nasasakop: mga mag-aaral ng Kindergarten, Elementary School at Junior High School na (lumipat) nag-enrol mula sa ibang bansa at iba pa 

 Nilalaman: sa Elementary School at Junior High School, isinasagawa ng isang kawani ng Kindergarten na sanay sa pagtuturo ng wikang 

Hapon sa wikang banyaga, ang individual tutorial sa pag-aaral ng wikang Hapon 

 Oras:  2 oras hanggang 4 oras sa isang aaraw,, 2 araw hanggang 5 araw sa loob ng isang linggo 

     * Mag-aaral sa ika-1 baitang at ika-2 baitang ng Elementary School: hanggang 50 oras 

      Mag-aaral mula sa ika-3 baitang ng Elementary School, Junior High School: hanggang 70 oras 

 Iba pa: maaring tumanggap uli ng pagtuturo o tutorial kahit sa panahon ng pag-advance sa Elementary School / Junior High School. 

Pagpapadala ng isang Interpreter 

 Sa oras ng konsultasyon, pagdalo sa Parents’ Association at iba pa, maaring isagawa ang pagpapadala ng isang Interpreter kung 

kinakailangan. 
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3  Klase para sa pag-aaral ng wikang Hapon 

    Sa kasalukuyan, sa loob ng Ward ay may itinatag na Japanese class sa Okubo Elementary School at 

Shinjuku Junior High School.  

■Okubo Elementary School - Japanese International Class    

■Shinjuku Junior High School - International Class 

 Sa Japanese Class, kasabay ng pagtuturo sa pagbabasa at pakikipag-usap sa wikang Hapon bilang pundasyon 

nito, binibigyang-daan ang pagpapalawak sa pag-itindi at pagpapahayag ng sarili sa wikang Hapon, na may 

kaugnayan sa subject na pinag-aaralan sa klase. Bukod pa rito, nakatuon ang pagtuturo sa paggalang at 

pag-itindi sa mga katangian at kultura ng bawat kabataan at mag-aaral, pagtaguyod sa international 

understanding at sa ganitong paraan ay inaasahang makakamit ng mga mag-aaral ang isang masagana at 

matiwasay na pamumuhay sa paaralan. 

Suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon 

 Pook: sa pinapasukang Elementary School / Junior High School 

 Nasasakop: mga mag-aaral ng Elementary School / Junior High School na (lumipat) nag-enrol mula sa ibang bansa at iba pa 

 Nilalaman: sa Elementary / Junior High School, karagdagang pagtuturo o supplementary teaching ng mga subjects sa wikang Hapon pati 

ang pagtuturo ng wikang Hapon na kinakailangan sa pag-aaral ng mga subjects na isinasagawa ng Japanese Language Support staff 

 Oras: sa kaso ng After-school activities at iba pa, 2 oras sa isang araw, hanggang 70 beses (140 oras)    

*Upang suportahan ang pag-angat ng mga mag-aaral sa Junior High School, kahit matapos ang Japanese Language Support, maaring 

tanggapin uli ang serbisyong ito (nasasakop ang mga nasa ika-3 baitang ng Junior High School). 


