
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Paano natin palakihin ang ating anak dito sa 

Japan?  

Mag-aral tayo  ng mga salitang Hapon na kailangan 

sa pagpapalaki ng bata .  Makakakuha din kayo ng  

makakatulong na impormasyon  sa saminar na ito. 

Sali na! Maaaring isama  ang inyong anak.    

 

Lugar  

CYUO KOSODATE SHIEN Center 

（2F ng SOGO KENKO Center） 
Add：３－８－２ Wakamatsu-cho Kariya city 

 Libre  

 Paano mag-apply? 
Kung nais ninyong sumali, mangyari lamang po ay 

ipaalam sa amin ang sumusunod na bagay  sa 

pamamagitan ng telepono o email.  ①Pangalan ②

Nasyonalidad ③Tel. no ④Kaarawan ng inyong anak 

⑤Pesta ng session na nais ninyong sumali  

Kariya International Friendship Association 

TEL: 0566-62-1209 E-mail: kokusai@katch.ne.jp 

 

        Organizer：Agency for cultural Affairs， 

NPO Resource Center for Multicultural Community Tokai  
■Ang  pyektong  ito ay bahagi ng“Japanese Education Project for 

Foreigners as Resident, Japanese Education Practice of Local 

society B” of  Agency for cultural Affairs, 2015. 
  
 Coorporation：Kariya International Friendship Associaton

（ＫＩＦＡ） 
 
 
 
 

  

 

 

PETSA AT TEMA 

※ANG LAHAT NG SESSION AY 
MAGSISIMULA NG 10AM HANGGANG 12PM  
◆Ika-19 ng Oktubre, Lunes 

Playground para sa bata 

-Kailangang maglaro nang mabuti  

para lumaki ang bata! - 

◆Ika-26 ng Oktubre, Lunes 

Edukasyon sa bata  

-Tungkol sa nursery school at  

kindergarten- 

◆Ika-9 ng Nobyembre, Lunes 

Kalusugan ng bata ①  

-Paano alagaan ang paa at pumili 

ng kanilang sapatos?- 

◆IKa-16 ng Nobyembre, Lunes 

Kalusugan ng bata②  

- Baby food o infant food - 

◆Ika-23 ng Nobyembre, Lunes 

Para mag-relax ang mga nanay 

- Gamitin natin ang mga serbisyo  

  ng Child rearing support.- 

◆Ika ng 30 ng Nobyembre, Lunes 

Sakit at aksidente  

- Para protektahan ang buhay ng 

ating anak-  

◆Ika-8 ng Disyembre, Martes   

Komunikasyon sa inyong anak① 

-“Power”ng picture book – 

◆Ika-14 ng Disyembre, Lunes 

Komunikasyon sa bata ② 

- Papaano ang mag-turo ng mag- 

isip o “self-affirmation”? 

- 

◆Ika-21 ng Disyembre, Lunes 

Kalusugan ng bata③  

-Para maging matibay  

ang ngipin- 

Para mas masaya ang pagpapalaki ng bata♪ 

Japanese Language Seminar para  
sa mga Nanay 

mailto:kokusai@katch.ne.jp

