Katanungan tungkol sa klase ng gabi ng Junior High School
Ang nighttime class ay nangangahulugan ng gabi ng klase ng pampublikong junior high school kung saan
ang klase ay ginaganap sa oras ng gabi.Sa klase ng gabi, ang mga taong hindi makukumpleto ng sapilitang
edukasyon, mga dayuhan na hindi kumpleto ng sapilitang edukasyon sa kanilang sariling bansa, at mga taong
hindi maaaring pumasok sa paaralan dahil sa pagtanggi sa paaralan atbp ay matututo para sa iba't ibang dahilan
1. Layunin Ang katanungang ito ay para sa pagdinig tungkol sa opinyon ng bawat mamamayan tungkol sa bagay tungkol sa
klase ng gabi.
2. Mga paksa ng survey na questionnaire
① Ang mga hindi makapagtapos mula sa elementarya o junior high school
② Ang mga hindi makatanggap ng sapilitang edukasyon dahil sa iba't ibang dahilan
③ Yaong mga interesado sa klase ng gabi
3. Panahon: ng 2019 Hulyo 27 (Sabado)～ August 23 (Biyernes)
4. Sagot na paraan
Mangyaring punan ang form ng questionnaire at isumite ito sa isa sa mga sumusunod na paraan.
① Magsumite sa box ng pagkolekta
[Setting point setting ng kahon] 74 lugar sa lungsod
① Patnubay ng reception desk ng bawat ward office, opisina ng prefectural
② Sentro ng mamamayan
③ Library ng Sendai City
④ Sendai International Centre
② Mangyaring magdala nang direkta sa Dibisyon ng Edukasyon at Guidance o ipadala sa pamamagitan ng koreo o fax

Dibisyon Kagawaran ng Edukasyon at Guidance sa Edukasyon ng Lungsod ng Sendai
〒980-0011 Sendai City Aoba-ku Uesugi 1-chome 5-12 Uesugi Branch Office 13th floor
(9 ng umaga hanggang 5 ng hapon sa mga karaniwang araw, hindi kasama ang
Sabado, Linggo at mga pampublikong bakasyon)
FAX

022-264-4437

5. Impormasyon ng contact
Dibisyon ng Sendai Edukasyon at Guidance Division ng Edukasyon ng Lungsod ng Sendai 022-214-8875 (direkta)

Katanungan tungkol sa klase ng gabi ng Sendai City Junior High School
※Mangyaring suriin ang 
Tanong 1: Paano ka interesado sa klase ng gabi?
① Gusto kong mag-isip tungkol sa pagpunta sa klase ng gabi
(→ likod na bahagi ng mangyaring sagutin ang mga tanong 2 hanggang 7)
② Mga tao at lugar na nais ipaalam sa iyo ang klase sa gabi sa paligid mo (mga pangkat, lugar ng trabaho, atbp.)
(→likod na bahagi ng mangyaring sagutin ang tanong 8 sa tanong 12)
③ Walang lugar (grupo, trabaho, atbp.) Na gustong ipaalam sa iyo ang klase ng gabi, ngunit interesado ka sa klase ng gabi
（→likod na bahagi ng mangyaring sagutin ang tanong 12）

Tanong 2: Nasaan ang iyong tahanan?
① Sendai City Aoba Ward

②Sendai City Miyagino Ward

④Sendai City Taihaku Ward

⑤Sendai City Izumi Ward

③Sendai City Wakabayashi Ward
⑥ Shiogama City

⑧ Tagajo City ⑨ Iwanuma City ⑩ Tomiya City ⑪ Rifu Town
⑬ Iba pa（

⑦ Natori City

⑫ Taiwa Town

）

Tanong 3: Mangyaring piliin ang iyong edad.
① 16 hanggang～19 taong gulang
④ sa loob ng 40

② sa loob ng twenties 20

⑤ sa loob ng 50

⑥ sa loob ng 60

③ sa loob ng 30

⑦ sa loob ng 70～

Tanong 4: Mangyaring sabihin sa amin ang iyong nasyonalidad at sitwasyon sa pag-aaral.
① Hapon ngunit hindi nagtapos mula sa junior high school dahil sa iba't ibang dahilan
② Ako ay Hapones at nagtapos ako sa junior high school pero hindi pa ako natutunan.
③ Ako ay dayuhan at hindi ako matututo sapat sa aking sariling bansa o Japan.
Tanong 5: Bakit mo gustong isipin ang pagpunta sa klase sa gabi? Mangyaring sagutin ang dahilan. (Anganumang bilang ay
katanggap-tanggap)
① Dahil gusto kong makapagtapos mula sa junior high school sa Japan
② Nagtapos ako sa junior high school pero gusto kong matuto muli
③Dahil gusto kong pumunta sa high school at magtrabaho

④ Dahil gusto kong matuto ng wikang Hapon

⑤ Iba pa（

）

Tanong 6 :Alin sa mga susunod na zones ay malapit na sa iyo?
① 8:30 am-1 pm

② 1 pm-5 pm

③ 5 pm-9pm

Tanong 7: Mangyaring sumulat kung nais mong magtanong tungkol sa junior high school sa gabi.
（

）
Ito ang dulo ng palatanungan. Maraming salamat.

Tanong 8: Saan ka nakatira kung gusto mong ipaalam sa klase sa gabi.
① Sendai City Aoba Ward

②Sendai City Miyagino Ward

④Sendai City Taihaku Ward

⑤Sendai City Izumi Ward

③Sendai City Wakabayashi Ward
⑥ Shiogama City

⑧ Tagajo City ⑨ Iwanuma City ⑩ Tomiya City ⑪ Rifu Town
⑬ Iba pa（

⑦ Natori City

⑫ Taiwa Town

）

Tanong 9: Piliin ang edad ng taong nais mong ipaalam sa klase ng gabi.
① 16 hanggang～19 taong gulang
④ sa loob ng 40

② sa loob ng twenties 20

⑤ sa loob ng 50

⑥ sa loob ng 60

③ sa loob ng 30

⑦ sa loob ng 70～

⑧ hindi ko alam

Tanong 10: Mangyaring sabihin sa amin ang nasyonalidad at pag-aaral ng sitwasyon ng taong gusto mong ipaalam.
① Hapon ngunit hindi nagtapos mula sa junior high school dahil sa iba't ibang dahilan
② Ako ay Hapones at nagtapos ako sa junior high school pero hindi pa ako natutunan.
③ Ako ay dayuhan at hindi ako matututo sapat sa aking sariling bansa o Japan.
Tanong 11: Mangyaring sabihin sa akin ang tungkol sa iyong trabaho (o ang iyong relasyon sa mga taong nasa

labas na gustong

ipaalam sa klase sa gabi).
（

）

Tanong 12:Mangyaring sumulat kung nais mong magtanong tungkol sa klase ng gabi.
（

）
Ito ang dulo ng palatanungan. Maraming salamat.

