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Pag-aralang nating Japanese sa Online! 

Ang kursong ito ay para sa taong gustong mag-aral ng  

Japanese sa unang pagkakataon o sa Hiragana at Katakana. 

Ipasa ang aplikasyon sa ：Miyazaki International Foundation 

〒880-0805  1F, Carino Miyazaki, 4-8-1 Tachibana Dori Higashi, Miyazaki City 

TEL:0985-32-8457  FAX:0985-32-8512  E-mail: miyainfo@mif.or.jp 

 ※mayroong bayad sa  

   textbook. 

Libre itong klase   

★Kailangan nyo mag-download ng Zoom sa web 

conferencing system. 

★Ang bahay ay may isang kapaligiran sa Internet 
na may walang limitasyong kakayahan sa komu-
nikasyon at maaari mong gamiting ang internet sa 
bahay at makaroon ng isang computer, 
smartphone o tablet ay OK!  

★Walang problema kahit hinde mo pa nagagamit 
ang Zoom! 

Zoomでオンラインにほんご 初級
しょきゅう

  ちらし （タガログ語
ご

版
ばん

） 

※Walang klase sa July 24th at August 14th. 

Isang beses ng Orientation (isang oras), 25 beses ang Japanese class. 

Tuesday, Jun 16th～Friday, September 18th  
10:00～11:40 Tuwing Tuesday at Friday  

 ②Ang nga student higit sa 20 years old at hinde nag-aaral. 

◇Target: 

 ①Ang nga taong naninirahan sa Miyazaki City, Kunitomi town, Aya Town, Nishimera town, Saito City, 

      Shintomi town, Takanabe town, Kawaminami Town, Tsuno Town, Kijo Town  

 ③Ang nga taong pwedeng sumali sa isang beses ng  

   orientation (isang oras) at sa 25 beses ng Japanese class. 

◇Kapasidad:8 tao  (Kung maraming mga aplikasyon, mag loterya.) 

 ※Unahin ang taong hinde nagtatrabaho at nakatira sa labas  

  ng Miyazaki City.  

◇Teksto : 『いっぽ にほんご さんぽ 初級
しょきゅう

１』 

◇Paano mag-apply: 

  Isulat ang application form before June 5th, at mag-aplay sa pamamagitan ng ① to ④. 

 ※Kami ay magpapaalam sa iyo sa pamamagitan ng e-mail mula sa Saturday, June 6th to Tuesday, June  

9th kung maaaring pumunta sa kurso. 

①Ipadala sa pamamagitan ng e-mail. (Ipadala ang mail sa miyainfo@mif.or.jp. Padadalhan kita ng application form.) 

②Ipadala gamit ang mail.   ③Ipadala gamit ang Fax.   ④Dalihin mo sa Association. 

※Ang mga katanungan sa telepono ay makukuha lamang sa wikang Japanese at English.   


