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Sa Tsurumi Lounge, Ika-1・３ Sabado ng umaga, buwan buwan ay  

may suporta sa pag-aaral para sa Elementarya「AOZORA」,Tuwing Lunes 

ng gabi para naman sa Junior H.S「NANAIRO」.Nakausap namin ang 

tatlong boluntaryong nag susuporta sa pag-aaral ng mga bata. 

Ano ang dahilan kung bakit nagsimulang magsuportang magturo:  

「Nalaman na nangangailangan ng tulong ang mga dayuhan」 

「Nang nakita ko na ayaw mag-aral」 

「Napansin kong hindi alam ng mga batang banyaga ang wikang 

 pinag-aaralan」 

Hindi susuko sa magagaling na bagay katulad ng:  

「Pupuriin ang bata sa maganda niyang kakayahan」 

「Harap-harapan at makinig sa mga sasabihin」 

「Hindi susuko hanggang sa maintindihan ang pinag-aaralan 」 

「Maghanda ng materyales para sa bata na umaasa sa pag-aaral」 

Resulta sa mga pagsisikap： 

「 Nakakuha ng mataas na score sa pagsusulit！」 

「Hindi nag-aaral sa bahay ay gumagawa na ng takdang aralin.」 

「Naging masipag, masayahin at naging positibo ang mga mag-aaral」 

「Nang maunawaan ang itinuro, sinimula ng gawin ang lahat na makakayanan.」Nang nakita 

ang mga bata. Sa silid aralan aral suporta, Makikilala ang mabait na magsusuporta sa pag-aaral 

at mga pangangalap ng tauhan ngTsurumi Lounge.Mahalagang[lugar] sa banyagang mga bata.  
 

Balita mula sa Kōryūbukai.11/28/2020「Tsuruminonakanokankoku」・Chōsen oTazuneru」

Naglibot sa lungsod. 18 ang mga kumalahok,May isang dayuhan.  

Sa istasyon,nakita ang isang malaking orasan sa platform ng linya ng JRTsurumi. 

Ito ay regalo galing sa mga taong bumabalik sa Demokratikong Republika ng 

Korea,noong 1959. Upang ipahayag ang pasasalamat sa mga tao ng Tsurumi. 

Ang plaka ay nakaukit sa「Minasan,ogenkide」。 

Sumunod,angChōsenshokyūgakkōFuzokuYōchien(Kindergarten)ang binisita. 

Nalaman na masigasig sila tungkol edukasyon na naghahatid ng 

wika at kultura ng Korean Peninsula. 

Pinakahuli, nakita ang monumentong bato ng Tsuneyoshi 

Okawa sa Tōzenji. Si Tsuneyoshi Okawa ay ang pinuno ng 

pulisya ng Tsurumi, na nagligtas ng higit sa 300 buhay nang 

malapit nang mamatay ang mga Koreano matapos ang Great 

Kanto Earthquake.  

Pagkakataon upang matuto tungkol sa relasyon sa Tsurumi at Timog Korea at mag isip na ang 

koneksyon sa bayan ay mahalaga. Ito ang iyong pagkakataon na makapagsalita ng Hapon 
 

Oshaberikai: Kwentuhan sa wikang hapon. Meron pang pasalubong! 

Aplayan：Tsurumi Internasyonal Lounge Tel：０４５－５１１－５３１１ 

＊Petsa at Oras：Marso ３, 2021（Miyerkules）13：30～15：00 

※Maaari itong kanselahin. Mangyaring ipaalam ang numero ng telepono.  

 

 

 


