
＜Tagalog＞ 

lan sa mababang paaralan ng Ushioda ～ Ushioda YY seremonya sa pagtatapos ～ 

 

Ang Mababang Paaralan ng Ushioda ay mayroong 156 na mga bata na 

konektado sa mga banyagang bansa / rehiyon tulad ng Brazil, Tsina, Taiwan, 

Pilipinas, Peru, Timog Korea, Korea, at Bolivia. Noong Mayo 15, ang mga taong 

sumusuporta sa pag-aaral sa Tsurumi Lounge at mga taong nagtuturo ng 

wikang Hapon ay bumisita sa mababang paaralan ng Ushioda. Matapos 

marinig mula sa taga-pagturong si Tetsuya Wakagi (larawan sa kanan) sa silid-

aralan ng pandaigdigan ay pinanood ang video ng seremonya ng pagtatapos 

ng Ushioda YY. 

Pagpapahayag ng damdamin sa seremonya ng pagtatapos ng YY 

Ang ikaanim na baitang na nag-aral sa pandaigdigang silid aralan ay 

tinuturuan ng guro na magsulat ng isang sanaysay sa wikang Hapon tungkol sa "bansa kung saan 

nakakonekta". Pagkatapos, sa seremonya ng pagtatapos ng YY, ipapakita ang mga karanasan at 

damdamin. Isang bata na sa una ay nabalisa nang siya ay dumating sa 

Japan at nagsabi, "Masaya akong natutunan ang matematika mula sa 

isang bata mula sa parehong bansa. Inaalagaan ko ng mabuti ang aking 

mga kaibigan kahit na nasa mataas na paaralan. "Ang isang bata na 

ipinanganak sa Japan na hindi marunong magsalita ng Portuges ay 

nakilala ang kanyang sariling bansa habang nakikipaglaro sa isang batang 

Brazil sa Ushioda YY. Ang ilang mga bata ay nagsabi na gumaan ang loob 

nila na kausapin ang kanilang guro nang sila ay nag-iisa o nag-aalala. Ang bawat bata ay 

nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanila. 

Sigaw para sa mga bata 

Ang lahat ng mga guro at pamilya ay nais ang kanilang mga anak na makaramdam ng kapanatagan 

at maging kumpiyansa sa kanilang sarili. Sa gayong mainit na pag-ibig, nalampasan ng mga bata 

ang iba`t ibang mga problema at lumaki nang masaya at masigla. Ang mga taong nanood ng video 

ay nagpadala ng isang sigaw sa mga bata, sinasabing, "Tungo sa iyong mga pangarap, panatilihin 

ang mahusay na gawain ...". 

 
Sa Tsurumi Ward, mayroong isang "maliit na paaralan ng nursery" kung saan maaaring ipagkatiwala 

ang mga batang may edad 0 hanggang 2. 

 Alam mo ba ang maliit na pasilidad sa pangangalaga ng bata? 

Sa Tsurumi Ward, mayroong isang "maliit na paaralan ng nursery" kung saan ang mga batang may 

edad na 0 hanggang 2 ay maaaring mailista. 

Ang kapasidad ay 6 hanggang 19 katao, at nagbibigay kami ng komportableng pangangalaga sa 

bata. 

Kung nagkakaproblema ka sa lagakan ng iyong anak, tulad ng mga nagtatrabaho sa bahay o nais 

na makahanap ng trabaho, mangyaring makipag-ugnay sa Purok kagawaran ng opisina ng Tsurumi 

para sa Dibisyong Suportang Pang-pamilya ng Mga Bata (Tel: 045-510-1816) sa anumang oras. 

Bilang karagdagan, tumatanggap din ang Tsurumi ng mga konsulta mula sa pangangalaga sa bata 

at mga concierges sa edukasyon. Nagbibigay din kami ng mga serbisyo ng interpretasyon ng 

videophone gamit ang mga boluntaryong interpreter at tablet device. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

☆ Tungkol sa pangangalaga sa bata / edukasyon☆ 

Ang tagapag-alaga sa pangangalaga ng bata / concierge edukasyon ay isang 

tagapayo na nagbibigay ng impormasyon sa mga serbisyo sa pangangalaga ng bata na 

naaangkop sa sitwasyon ng pamilya bilang tugon sa mga alalahanin tulad ng kung saan 

iiwan ang bata.※Kapag kumonsulta, mangyaring magpareserba  

muna sa pamamagitan ng telepono. 

Oras：１beses ４５min. 

Lugar ： Purok kagawaran ng Tsurumi 3・4 tanggapan 

Matatawagan：Kagawaran ng Tsurumi Dibisyon 

Suporta Pang-pamilya at bata: Tel 045-510-1816  

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/kurashi/kosodate_kyoiku/hoiku/kosodate/2

0130906142923.html 

 

9


