
Naghahanap ng kalahok para sa 
Palitan ng Opinyon   

Ng mga Residenteng Dayuhan 

  

 

 

  

 

 May gaganaping Pagpupulong ng Palitan ng mga Opinyon sa apat na lugar ng 

Nagano Prefecture, na siyang hakbang upang sumalamin sa panukala ng multicultural 

sa pamamagitan ng pakikinig sa mga opinyon at puna, na direktang manggagaling sa 

mga dayuhang residente. 

Organizer:     Nagano Prefecture Administration;  

Association of Nagano Prefecture for Promoting International Exchange 

Sponsored by:  NPO Central Shinshu Intercultural Network,  

Association for Multicultural Community Building of Ueda, 

NPO Ina International Fellowship Association, 

     Matsumoto City, Ueda City, Ina City ( schedule) 

   1 Petsa・Lugar 

 Petsa Oras Siyudad Lugar Deadline 

１ 
Hunyo 5,2011 

(Linggo) 

 

 

 

1:30 PM 

 

4:00 PM 

Matsumoto 

City 

Nambu Kominkan 

4-1 Yoshino, Matsumoto City 

Mayo 30, 2011 

(Lunes) 

２ 
Hunyo 19 

( Linggo) 
Ueda City 

Hitomachi genki・Kenko Plaza Ueda 

６－５－３９ Chuo Ueda City 

Hunyo 13 

(Lunes) 

３ 
Hulyo 10 

(Linggo) 

Nagano 

City 

Yanagihara Kominkan 

８０４－５ Kojima, Nagano City 

Hulyo 4 

 (Lunes) 

４ 
Hulyo 24 

(Linggo) 
Ina City 

Shougai gakushu Center(5F Inase) 

３５００－１Arai, Ina City 

Hulyo 19 

(Martes) 
 

２ Kalahok: Mga naninirahan sa Nagano Prefecture, nagtatrabaho, nag-aaral na o alin man  

sa mga binabanggit na kondisyon; 

○residenteng dayuhan（mga nakarehistro sa siyudad, town o village sa loob ng Nagano Prefecture） 

○mga may background sa kultura ng ibang bansa (Hal：mga naging japanese nationality sa  

pamamagitan ng naturalization,o  mga hapones na nanirahan ng matagal sa ibang bansa). 

※ Maliban sa mga nabanggit, maaari rin ang makinig lamang.Hindi na kinakailangan ang  

advance application para sa mga makikinig lang. 
３ Mga Paksang nais ilahad; 

 
 
 
 
 
 

４ Interpreter: Mayroong mga interpreter para sa mga hindi gaanong  

nakakapagsalita ng wikang Hapon 

※Mayroong mga wika na hindi maaaring maihanda 

５ Paalagaan ng bata:  Mayroong mga mag-aalaga sa mga bata  para sa mga  

magulang na nagnanais lumahok subalit walang mapag iwanan ng kanilang anak. 

６ Application: Sulatan ang application form ng mga impormasyong kinakailangan at ipahatid sa  

pamamagitan ng koreo, telepono, FAX o e-mail sa  

Association of Nagano Prefecture for Promoting International Exchange ayon sa 

petsa ng deadline ng mga lugar na nabanggit. 

Maaaring i-download ang application form sa URL 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kanko/kokusai/tabunka/ikenkoukan/ikenkoukan.htm 

 ・Pangunahing pangangailangan ng mga banyaga 

・Pamamaraan ng pagkalap ng mga kinakailangang impormasyon 

・Ano ang magagawa ng mga banyaga 

～ 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kanko/kokusai/tabunka/ikenkoukan/ikenkoukan.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangalan 

 Tinitirahang 
Siyudad 

 

※1kinatawan 

 ※1 bilang ng 
kalahok 

 

Telepono (    )   －     Email         ＠ 

Wikang ginagamit 
（kasama ang 

wikang Hapon） 
語
ご

      語
ご

 語
ご

     

Kung nais paalagaan 
ang anak 

Edad ng nais paalagaang anak 

( ilang bata   edad／   edad）  

Bilugan ang lugar 
na lalahukan 

Matsumoto
【  】 

Ueda【  】 

Nagano
【  】 Ina【  】 

Application Form 

Hitomachi genki kenko  

plaza Ueda 
Ueda City Matsumoto City 

Ina City Nagano City Inase Shougai  

gakushu center 

Ueda Godotyosya 

○Mapa ng lugar 

Makipag alam Association of Nagano Pref. for Promoting International Exchange 
1F Higashi chosha 692-2 AzaHabashita,Oaza minaminagano  
Nagano City 〒380-8570  

TEL：026-235-7186 FAX：026-235-4738 E-mail：mail@anpie.or.jp 

Ina 

Godotyosya 

※1  Isulat ang pangalan ng kinatawan o representative kung nagnanais na isang grupo ang sasali. 

※2  Ang mga isinulat na impormasyon ay walang ibang paggagamitan maliban sa paglahok na ito. 

ＦＡＸ 026-235-4738 

R18 

Yanagihara  
Station 

Yanagihara  

Kominkan 

Nambu Kominkan 

Minami 
Matsumoto 
Station 

mailto:mail@anpie.or.jp

