
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Naranasan dati ang pang-aapi kaya’t may inaalala sa 

high school life. 

・May karanasang pagtanggi sa pagpasok sa paaralan. 

・May sinusuportahan ang bata sa pagsulat ng itinuturo sa 

blackboard. 

・Matagal nang nanirahan sa dayuhan kaya’t may inaalala 

sa pag-aaral sa wikang Japanese.  

・Kailangan ang pag-iingat dahil sa kapansanan. 

 

・Nakisali sa pambatang grupo sa lugar namin. 

・Sumasali at naglalaro sa soccer club sa lugar namin.  

・Nag-aral sa paturuan, ○○juku. 

・Iniisip ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa ibang bansa 

pagkatapos ng graduasyon. 

・Pinupuri ng kapitbahay ang magandang asal dahil 

nagbabati sa kanya sa pagkikita nila.  

・Sa bahay matulungin ang bata sa mga gawaing bahay. 

Sisimulan ang Pangsuportang Card para sa Senior High School Life！ 
 

 Sa senior high school, sisimulan ang pagkatuto sa bagong kapaligirang hindi katulad nang 

elementary at junior high school.  Bagong daanan sa paaralan, pagkikita sa mga bagong 

kaibigan, mga klaseng una ninyong maranasan at iba pa… habang lumalaki ang pag-asa sa 

senior high school life, sa kabila nito ang mga bagong mag-aaral ay may pagkakataong 

makadamdam ng pag-aalala at pagkabalisa.  

Mula SY2014, ang Osaka Prefectural Board of Education ay nagsimula ng paggamit ng 

“Pangsuportang Card para sa Senior High School”sa lahat na prefectural high school 

batay sa kooperasyon ng mga magulang upang gawing maligtas at matatag ang school life 

para sa lahat na mag-aaral.  Paggamit ng card nito, mauunawaan ng bawat high school 

ang kalagayan ng bawat bata at ang pagnanais ng mga magulang / tatanggapin ang 

damdamin ng junior high school, mga magulang at esutudyante / papayamanin ang tamang 

pagturo at pagtulong para makisali sa sosyal na pamumuhay pagkatapos ng senior high 

school. 

 

Pag-akay sa Pang-Edukasyong Counseling 
Sa paghaharap ng problema at pag-aalala, maaaring bawasan ang 

pagkabalisa, kahirapan at sakit kung makipag-usap sa iba o maibahagi 

ito.  Huwag kayong magtambak ng mga bagay-bagay sa sariling 

kalooban.  Mahalaga ang makipag-usap sa taong paniniwalaan ninyo. 
 

■ ２４時間子ども SOS ダイヤル(24-hour SOS Dial para sa Kabataan) 

 ０１２０－０－７８３１０ 
Open ２４hours ＊Hindi naka-connect ang PHS at IP phone. 

 

■ 大阪府教育センター(Osaka Prefectural Education Center) 

SUKOYAKA Hot Line Email：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

０６－６６０７－７３６１ 
am９:３０ - pm５:３０ / Monday - Friday（maliban sa mga holidays） 

 

■ 子ども家庭相談室(Konsultasyon para sa Kabataan） 

０６－４３９４－８７５４ 
am１０:00 - pm８:00 / Mon・Tue・Thu（maliban sa mga holidays） 

Pangsuportang Card para sa Senior High School Life Halimbawa ng pagsagot 

Pagtanggap ng 

pagkatuto, paglaki at 

pagnanais hanggang 

ngayon  

 

Maunawaan  ang 

kahirapan ng estudyante at 

ang kalagayan ng mga 

estudyanteng nakapaligid sa 

kanya. 

 


