UNANG BESES NA PAGBISITA SA PAARALAN・ ・ ・
Ang nilalaman ng papel na ito ay para ipaunawa sa guro ang kalagayan ng bata at
ang kanyang pamumuhay sa loob ng bahay upang mas akma ang pagtuturo sa bata.
Sagutin ang mga tanong sa ibaba at ibigay ang papel na ito sa guro. Ang nakuhang
personal information sa papel na ito ay hindi gagamitin sa ibang bagay liban sa
pagtuturo. At pagkatapos ng pag-aaral ng bata sa paaralan, kaagad na buburahin ito.
１． Nakakapagsalita ka ba ng Nihongo?
a. Pang-araw araw na pag-uusap
b. Pagbati lamang c. Hindi
Anak（
）Tatay（
）Nanay（
）
２． Anong wika ang ginagamit ng anak ninyo sa araw-araw? Bilugan ang sagot.
a. English b. Portugues c. Chinese d. Tagalog e. Spanish f. Korean
g. iba pa (
)
３． Nauunawaan ba ninyo ang pinag-uusapan sa Nihongo?
a. Nauunawaan ang pang-araw araw na pag-uusap b. Nakakauna ng simpleng salita
at gesture lamang.
c. Hindi nakakaunawa ng pag-uusap.
Anak（
）Tatay（
）Nanay（
）
４． Nakakapagsulat ka ba sa Nihongo?
a. Nakakapagsulat ng Kanji
b. nakakapagsulat sa Hiragana at Katakana
c. nakakapagsulat sa Hiragana d. Hindi
Anak（
）Tatay（
）Nanay（
）
５． Nakakabasa ka ba sa Nihongo?
a. Nakakabasa ng Kanji
b. Nakakabasa ng Hiragana at Katakana
c. Nakakabasa ng Hiragana d. Hindi
Anak（
）Tatay（
）Nanay（
）
６． Bilugan ang mga nagagawang computation ng inyong anak.
Addition
Subtraction
Multiplication
Multiplication hanggang 9X9
Division
Fraction
Pagkuwenta ng pera ng Japan
７． May Japanese food bang ayaw mong kainin?
Anong pagkain? →（
８． Gusto mo bang gumawa ng mga bagay?
９． Mahilig ka ba sa Musika at Sayaw?
10． Ano ang hobby mo?
(

Oo
Oo

Mayroon

Wala
）

Hindi
Hindi
)

11. Kailan kayo pumunta sa Japan at planong umuwi sa inyong Bansa?
Pagpunta sa Japan ng magulang.
Petsa____________________________
Pagpunta sa Japan ng anak.
Petsa________________________________
Pag-uwi sa sariling bansa. Planong Taon at buwan______________________
12． Kung may kakilalang marunong magsalita ng Nihongo, palisulat ang pangalan at
Telephone number.
※Maaaring tawagan ng paaralan ang inyong kakilala para mag-interpret sa inyo.
Pangalan（
）Telephone number（
－
－
）

