Katsushika Symphony Hills

International Exchange
Ang Katsushika Symphony Hills ay sumusuporta sa mga boluntaryong gawain, nag-aayos ng
mga internasyonal na palitan ng mga kaganapan, at nagbibigay ng kapaki-pakinabang na
impormasyon para sa mga dayuhang residente sa pag-asang ang Katsushika city ay magiging
mas maginhawa at kasiya-siyang lugar para sa mga banyagang residente.

Japanese Language Class
May siyam Nihonggo class na binuo ng mga volunteers sa Katsushika
City. Tinuturuan ng mga volunteers ang mga residenteng banyaga ng
Wikang Hapon o Nihonggo. Ang mga klase magbibigay din ng
pagkakataon upang makakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon,
at makilala ng mga bagong kaibigan mula sa iba't ibang bansa, bilang
karagdagan sa pag-aaral ng wikang Hapon. Kaya sali na!!
※Mangyaring makipag-ugnay sa bawat pangkat para sa detalyadong
impormasyon.

Group Name
Nihongo-de-Asobo-Kai

Japanese Class on
Thursday

Time

Lugar

Contact Person

Every Wednesday

Shinkoiwa

MIYAZAKI

14:00～16:00

Manabi-Koryu-Kan

03-5670-1557

（Closed in August）

4-33-10 Shinkoiwa

Every Thursday

Katsushika

TAJIMA

19:00-21:00

Symphony Hills

03-3603-0855

（Closed in August）

6-33-1 Tateishi

Japanese Class “IROHA”

Every Friday

Shinkoiwa

NAKAMURA

Shinkoiwa/ AM

10:00-12:00

Manabi-Koryu-Kan

080-6631-3712

（Closed in August）

4-33-10 Shinkoiwa

Japanese Class “IROHA”

Every Friday

Shinkoiwa

AIKO

Shinkoiwa/ PM

14:00-15:30

Manabi-Koryu-Kan

090-8722-1547

（Closed in August）

4-33-10 Shinkoiwa

Every Friday

Kameari

NISHIMURA

10:30-12:00

Manabi-Koryu-Kan

090-3549-1480

Japanese Class “IROHA”
Kameari

3-5-6 Ohanajaya
Nihongo “BORA-BORA”

ASIA-no-KAI

Every Friday

Shinkoiwa

ISHIGURO

19:00-20:45

Manabi-Koryu-Kan

090-4464-7641

（Closed in August）

4-33-10 Shinkoiwa

Every Saturday

Katsushika

OTSUKA

19:00－21:00

Symphony Hills

080-3410-9206

6-33-1 Tateishi
Japanese Class
“SAKURA”

Every Monday

Kamegaoka

TAKAHASHI

10:00－11:45

Tsudoi-Koryu-Kan

090-3063-5329

2-5-20-109
Higashi-Kanamachi
Japanese Class for
Children
NAKAYOSHI

Every two weeks on

Takasago

URAYAMA

Saturday

Community Center

070－6636－8068

14:00-16:３0

3-1-39 Takasago

International Exchange Event
Katsushika Symphony Hills nagsasagawa ng mga kaganapan na
layunin upang mapahusay ang mas mahusay na pag-unawa sa
multiculturalism. Mangyaring tingnan ang "Impormasyon para sa
mga Dayuhang Residente" sa homepage para sa pinakabagong
impormasyon.
Hapon = http://www.k-mil.gr.jp/kie/foreign/index.html
Ingles = http://www.k-mil.gr.jp/kie/foreign/index_en.html

Katsushika International Exchange News
Ang "International Exchange News", isang newsletter nakasulat sa
wikang Hapon, Ingles at Intsik, ay ipinalabas ng anim na beses sa
isang taon sa Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Setyembre at Nobyembre.
Ito ay naglalaman ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa
mga dayuhang residente tulad ng pamumuhay tip at impormasyon
ng kaganapan.

Newsletter ay nada-download mula sa web. Maaari rin itong
makuha sa mga aklatan at iba pang mga pampublikong pasilidad
sa Katsushika City pati na rin ang istasyon ng tren sa loob ng
lungsod.

http://www.k-mil.gr.jp/kie/foreign/japan.html

Katsushika Symphony Hills Information Bulletin "MIL"
Impormasyon sa bulletin "MIL" ay ipinalabas noong Enero, Marso,
Mayo, Hulyo, Setyembre at Nobyembre. Ang bulletin ay naglalaman
ng impormasyon sa kasiya-siya kaganapan tulad ng mga music
concert at international exchange kaganapan. Mangyaring tingnan
ang likod ng bulletin para sa impormasyon sa international
exchange kaganapan.

"MIL" ay ipinamamahagi sa mga post ng bawat sambahayan sa
Katsushika City maaga sa bawat buwan ng pagka-publish. "MIL"
ay nakalagay din sa bawat station at pampublikong pasilidad sa
Katsushika City. Mangyaring gumawa ng pinakamahusay na
paggamit ng bulletin na tamasahin ang iyong buhay sa Katsushika.

Katsushika Living Guidebook "Your City Katsushika"
Katsushika Pamumuhay guidebook "Iyong Lungsod Katsushika" ay
nagbibigay ng buhay na impormasyon para sa mga dayuhang
residente ng Katsushika City. Ang bawat Ingles, Chinese at Korean
bersyon accompanies sa Hapon na may Hiragana syllables.

Ang mga ito ay ipinamamahagi sa Katsushika Symphony Hills
Annex 2F "International Exchange Corner", Katsushika City Hall 2F
"Pagpaparehistro ng Census Counter" para sa libreng. Ang mga
maaaring ma-download mula sa site na ito.
http://www.k-mil.gr.jp/kie/foreign/index.html
"International Exchange Corner"
"International Exchange Corner" ay magagamit sa lahat ng mga
taong interesado sa International Exchange. Maaari itong magamit
bilang isang study room at meeting room para sa mga international
exchange layunin. Kapaki-pakinabang na impormasyon para sa
parehong mga dayuhan at Japanese ay magagamit sa room din.
Sulitin ang paggamit ng "International Exchange Corner" at
magsaya sa iyong aktibidad !!

Lugar = Katsushika Symphony Hills Annex 2F

<<Inquiry>>
Katsushika Symphony Hills
International Exchange Section
〒124-0012
６－３３－１Tateishi Katsushika-ku, Tokyo
TEL: 03-5670-2231
FAX: 03-5678-1546
Email: intl@k-mil.gr.jp

