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Giya sa pagtugot sa Mie Prefectural High School Gi-edit sa Mie Prefectural Board of Education
◇ Kinatibuk-ang paghulagway sa prefectural high school

1. Sa pagpili ug kurso

(1) Pasiuna
Pagkahuman mograduwar sa junior high school, adunay lainlaing mga agianan sa karera ingon gipakita
sa numero sa ubus.
Bisan unsa ang agianan nga imong pagalaktan, gusto nimo ipakita ang imong mga katakus ug
kinaadman ug mahibal-an ang usa kahulugan sa kinabuhi.

Part-time nga kurso
Kursong pagsuwat

Unibersidad
migraduwar nga

eskuylahan
Espesyal nga eskuylahan sa high school

Propesyon

Full time nga kurso

High school

Graduation sa junior high school

Eksamin sa sertipikasyon sa graduation sa high school

Kolehiyo sa teknolohiya
Bokasyonal nga eskuylahan /
lainlaing eskuylahan

(2)

Sa pag-adto sa high school
Sa high school, dugang sa pagtuon sa lainlaing mga panulun-an ug hilisgutan, pinaagi sa mga kalihokan
sa home room, mga kalihokan sa organisasyon sa estudyante, mga kalihokan nga ekstrakurikular sama
sa mga kalihokan sa eskuylahan ug mga kalihokan sa club, batunan ang pagkamakatawhanon ug
sukaranan sa abilidad sa akademiko, ug paghimo ug kailhanan sa matag-usa, batunan ang abilidad sa
kinabuhi, sama sa abilidad sa pagkat-on ug paghunahuna sa imong kaugalingon.
Dugang pa, ang pipila nga mga eskuylahan adunay usa nga nakabase nga grado nga kurikulum,
samtang ang uban wala’y kurikulum nga nakabase sa grado.
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(3) Mga puntos kung magpili usa ka eskuylahan o subject
Hunahunaa ang imong kaugalingon nga potensyal pinaagi sa imong mga abilidad, kinaadman, interes,

1

ug uban pa.
Hunahunaa pag-ayo kung unsang klase nga propesyon ang gusto nimo makuha sa umaabot ug unsang

2.

klase nga propesyon ang kinahanglan nimo makuha.
3.

Hunahunaa kung unsa ang gusto nimo makat-onan sa high school.

4.

Susiha ang mga kinaiyahan ug ang mga sulud nga mga makat-onan sa imong gitinguha nga eskuylahan
o departamento.

2. Kinatibuk-ang paghulagway sa prefectural high school
(1)

Status (kahimtang)sa pagtukod sa high school sa prefectural (alang sa mga estudyante nga nagpalista
sa ika-4 na tuig sa Reiwa).
Adunay 57 nga mga prefectural high school (lakip ang usa ka branch na eskuylahan ) nga mahimong
ma-enrol sa Abril sa ika-4 nga tuig sa Reiwa.
Ang mga high school gibahin sa mga full-time nga kurso, mga part-time nga kurso, ug mga kurso sa
pagsulat (correspondence course), depende sa klase sa pagtuon (oras sa pagtuon, pamaagi sa
pagtuon, ug uban pa).
Mga

Mga eskuylahan nga adunay espesyalista nga mga subject

Tibuok-oras/
Full time
Sistema sa
part-time
Sistema sa
komunikasyon

9

8

7

2

1

(kaayohan)

Welfare

Information

Nursing

Economics

5

Home

32

Pangingisda

mga kurso

nagbutang
regular nga

komersiyo

nga

Agrikultura

Kurso

Industriya

eskuylahan

Uban
pang
mga
departamento

1

6

1

1

3

9

Mga
eskuylahan
nga nag-set
up sa mga
integrated
nga kurso
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2
(Yunit: Eskuylahan)

● Full-time nga kurso
Susama sa junior high school, kini usa ka kurso diin ang mga klase gihimo sa adlaw. Ang standard nga
ihap(numero) sa mga klase matag semana mao ang 30 ka oras 2in isa2 (50 minutos ang oras sa usa
ka yunit) lakip ang mga kalihokan nga ekstrakurikular, ug ang standard buhaton 2in isa 35 ka semana
matag tuig.
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●

Part-time nga kurso
Kini usa ka kurso diin ang mga klase gihimo sa gabii ug uban pang espesyal nga oras. Ang
lainlaing mga estudyante gi-enrol, lakip ang mga estudyante nga nagtuon samtang nagtrabaho,
kadtong wala kaayo nagasulod sa eskuyla sa elementarya ug junior high school, transferees
gikan sa full-time high school, ug mga langyaw nga estudyante nga nanginahanglan pagtudlo sa
sinultian sa Hapon.
Ang lainlaing mga estudyante, lakip ang mga langyaw nga estudyante ang naenrol.
Sapagkakaron, kadaghanan sa mga part-time nga kurso adunay regular nga mga kurso.
Ang departamento nga adunay kalabutan sa propesyon, aduna sa Yokkaichi Technical High School
sama sa (Department of Mechanical Transportation Engineering / Department of Housing Systems
Engineering), ug sa Hokusei High school ang (Department of Information Business) ug sa Ise manabi
High School ang (Department of Manufacturing Engineering).
Ingon usab, sa mga eskuylahan nga adunay adlaw na klase. Ang Mie Yume Gakuen High School,
ang una nga publiko nga adunay part-time integrated course sa Japan, ang Hokusei High School ug
Ise Manabi High School, diin mahimo ka magtuon adlaw ug gabii pinaagi sa pinaagi sa usa ka unit
system.

⚫ Kurso sa pagsulat (Correspondence course)
Alang sa mga dili makaeskuyla matag adlaw ug magkuha klase, kini usa ka kurso nga tun-an
pinaagi sa panudlo sa sulat. Sa pagkakaron, kini instalar sa duha ka mga eskwelahan, Hokusei
High School ug Matsusaka High School.
Ang pamaagi sa pagkat-on mao ang pagtuon uban ang mga libro, libro sa pagtuon, ug uban pa
nga dugang sa pag-eskuyla (panudlo sa interbyu) nga gihimo mga duha ka beses sa usa ka bulan,
paghimo usa ka report, ug ipadala kini sa eskuylahan.

(2) Subject
◎

Matang sa mga subject

kinatibuk-ang kurso

Subject para sa trabaho

Special Subject

Agrikultura

Industriya

Komersiy

Komersiy

Pangisd

Nursing

Home

Informatio

Welfare

Uban pang mga subject

Integreted nga kurso

Agham ug Matematika

Pisikal nga edukasyon

3

Ingles

Internasyonal

Applied

◎ Mga kinaiyahan sa hilisgutan(Subject)
kinatibuk-ang kurso
Regular na kurso

Ang kinaiya sa naandan nga kurso mao nga ang sentro sa pagkat-on gibutang sa naandan
nga kurso. Pinasukad sa edukasyon sa junior high school, makuha nimo ang labi ka halapad
nga kinatibuk-ang edukasyon.

Subject na may
kalabutan sa
Agrikultura

Ang among tumong mao ang pagtudlo sa mga manedyer sa agrikultura, mga inhinyero sa
agrikultura, ug mga estudyante nga ni-apil sa uban pang mga industriya nga adunay
kalabotan sa agrikultura, ug aron makakuha ug espesyalista nga kahibalo ug kahanas nga
may kalabutan sa agrikultura.

Subject na may
kalabutan sa industriya

Ang among tumong mao ang pagtudlo sa mga estudyante nga mahimong aktibo nga
bahin ingon mga teknikal nga teknisyan sa matag natad sa industriya, ug makuha ang
espesyalista nga kahibalo ug teknolohiya nga adunay kalabotan sa industriya sama sa FA
system, CAD / CAM system, ug computer.

Subject na may
kalabutan sa
Komersiyo

Ingon sukaranan ug sukaranan nga pagkat-on bahin sa komersyo, mahibal-an nimo ang
kahibalo ug kahanas nga naay kalabotan sa pagpamaligya (Marketing), pagproseso sa
impormasyon, ug cooperate accounting, pagpalawom sa inyong pagsabut sa negosyo, ug
pagkuha mga praktikal nga kahanas.

Subject na may
kalabutan sa pangisda

Subject na may
kalabutan sa Home
economics

Subject na nursing

Subject na may
kalabutan sa
kaayohan(welfare)

Subject sa agham ug
matematika

Ang among tumong mao ang pagtudlo sa mga estudyante nga ningapil sa mga industriya
nga adunay kalabotan sa pangisda sama sa mga kawani sa barko ug mga inhenyero nga
adunay kalabotan sa pangisda, ug makakuha mga espesyalista nga kinaadman ug
kahanas nga may kalabutan sa pangisda, akwakultura(aquaculture), pagproseso sa
pangisda, ug mga organisasyon sa mga sakayan sa pangisda. Mahibal-an usab nimo ang
bahin sa mga sports sa dagat (marine sports) ug mga kahanas sa kahibalo sa diving.

Aron mahibal-an ninyo ang sukaranan ug sukaranan nga kahibalo ug kahanas nga may
kalabutan sa balay, ug espesyalista nga kahibalo ug kahanas nga may kalabutan sa
pagkaon, sinina, pag-atiman sa bata, kaayohan, ug uban pa aron makaapil sa mga
industriya nga may kalabutan sa kinabuhi.

Ang among tumong mao ang pagtudlo sa mga estudyante nga nag-apil sa trabaho sa
pag-alima sa mga ospital, ug uban pa, ug mahibal-an ang espesyalista nga kahibalo ug
kahanas nga may kalabutan sa pag-atiman(nursing).
Ang among tumong mao ang pag tudlo sa mga estudyante nga mahimo’g adunay aktibo
nga bahin sa natad sa kaayohan, ug makuha ang espesyalista nga kahibalo ug kahanas
nga adunay kalabotan sa kaayohan sama sa sukaranan nga teknolohiya sa pag-atiman sa
mga nars ug sistema sa kaayohan sa katilingban.

Ang mga estudyante magtuon sa mga hilisgutan sa syensya(science) ug matematika nga
labi ka lawom ug mapalambo ang abilidad sa pagsuhid sa mga butang nga siyentipiko.
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Subject sa pisikal nga
edukasyon

Subject sa ininglis

Subject sa
Internasyonal nga
Pagtuon
Subject of Applied
Design(designer)

Integrated nga kurso

Ang mga estudyante nga interesado sa pisikal nga edukasyon ug isport magtuon aron
mapaayo ang ilang espesyalista nga nahibal-an ug masinabtonon aron mahibal-an ang
pagkat-on sa ka labi ka taas nga kahanas sa ehersisyo. Pagkahuman, ugmaron nato ang
mga kalidad ug katakus nga nakatampo sa paglansad ug pagpauswag sa pisikal nga
edukasyon ug isport.
Tun-an sa mga estudyante ang mga espesyalista nga hilisgutan sama sa "English
expression" ug "pagsabot sa lainlaing mga kultura" aron mapaayo ang ilang katakus nga
"maminaw ug magsulti" sa English ug palawman ang ilang pagsabut sa lainlaing mga
kultura.
Ang among tumong mao nga mapaayo ang ilang mga kahanas sa English pinaagi sa
paggamit sa ICT, mga klase nga adunay mga katabang sa pagtudlo sa langyaw nga
sinultian (ALT), long-term ug short-term nga pagtuon sa gawas sa nasud, ug uban pa, ug
aron makapadayon sa unibersidad o junior college.
Hibal-i ang mga sukaranan sa pagmodelo / laraw (digging)ug kompyuter. Espesyalista
usab sa pagtuon sa laraw (design)sa komersyo, grapiko sa kompyuter, ug uban pa.
Pagpili ug pagtuon sa mga hilisgutan nga nahiuyon sa imong mga kusog ug pangandoy sa
karera. Mahimo ka usab magdesisyon sa imong kaugalingon nga kurso samtang nahibalan ang bahin sa imong pamaagi sa kinabuhi ug imong kurso.
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Dugang pa, ang mga hilisgutan(subject)ug ang hilisgutan sa kinatibuk-ang kurso, espeyalista
nga kurso, ug integrated nga kurso, Ang matag usa gipakita nga numero sa ubus.
Espesyal na subject

Edukasyong pangkalusugan ug pisikal
Art/Arte
langyaw nga pinulongan

Lungsuranon
Matematika

kurso nga kapilian
Sosyedad sa industriya
ug mga tawo
Nasudnon nga sinultian
Historya sa Heograpiya

Agham/Science
Edukasyon pangkallusugan ug pisikal
Art/Arte
Langyaw nga pinulongan
Home

Home
Kasayuran (information)

Matematika
Agham/Science
Edukasyon pangkalusugan ug pisikal
Art/Arte
Langyaw nga pinulongan

Home
Kasayuran(information)

Kasayuran(information)
Komprehensibo nga
oras sa pagpangita

Komprehensibo nga
oras sa pagpangita

nga kapilian

Lungsuranon

.

Agham/Science

Historya sa Heograpiya

Komprehensibo nga mga

.

Matematika

Kasagaran nga hilisgutan

Lungsuranon

Nasudnon nga sinultian

subject

.

Historya sa Heograpiya

Libreng kapilian nga mga

Pinasahi nga hilisgutan

hilisgutan(subject)

Kasagaran nga hilisgutan

Nasudnon nga sinultian

Mga kurso nga
kuhaon sa prinsipyo

Espisyalista nga

Mga subject

Integrated nga kurso

Kasagaran nga hilisgutan

Kina tibu k -ang ku rs o

Komprehensibo nga
oras sa pagpangita

◎ Gikan sa ika-4 nga tuig sa Reiwa, hangyoon namo kamo nga mopalit usa ka device sa pagkat-on
sa imong pagsulud sa usa ka prefectural high school, ug sa klase, ipaambit namo ang "indibidwal nga
labing kaarang sa pagkat-on" pinauyon sa mga kinaiya ug lebel sa pagkab-ot sa matag estudyante o
ug pahanagsama. Gawas nga epektibo nga gipasiugda ang "kolaborasyon nga pagkat-on," gusto
namo nga magtuon sa balay gamit ang mga materyal sa pagtudlo ug video nga gipanghatag sa online
gikan sa mga eskuylahan.
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--------------------------------------------------------------------------３．Ang matrikula sa high school sa prefectural, mga benepisyo, mga scholarship
--------------------------------------------------------------------------3. Matrikula sa Prefectural high school, mga benepisyo, sistema sa scholarship
(1) Matrikula sa high school, ug uban pa (alang sa mga estudyante nga nagpalista sa ika-3 nga tuig sa
Reiwa)

① Outline sa bayad sa matrikula
Kadtong nagpalista sa Mie Prefectural High School gikan sa Abril 2014, Ingon sa usa ka kinatibukang patakara, gikinahanglan nga magbayad sa matrikula.
Apan, dili nimo kinahanglan nga bayran ang bayad sa matrikula kung nabayaran ka usa ka pondo
nga suporta sa pag-enrol sa high school. (High school enrollment support fund.)
Aron madawat ang pondo sa pagsuporta sa pag-enrol sa high school, kinahanglan nga makumpleto
ang pamaagi sa aplikasyon ug sundun ang mga patakaran ug kondisyon. Dili na kinahanglan nga
bayran ang pondo nga suporta sa pag-enrol sa high school.
Ingon kadugangan, giila nga lisud magbayad sa matrikula tungod sa mga hinungdan sa panalapi, ug
uban pa, kung ang estudyante nga nahunong sa high school, ug uban pa nakakat-on ug usab sa high
school, o kung ang estudyante dili makadawat sa high school enrollment support fund sa eskuylahan.
Kung mao, mahimo ka makakuha uban pang tabang.
② Kantidad sa matrikula, ubp.

Bayad sa
matrikula

Tibuok oras
Sistema sa
Sistema sa
Full time
part-time
komunikasyon
Tinuig nga
Tinuig nga
１Matag unit
kantidad
kantidad
324yen
118,800yen
32,400yen
2,200yen
950yen

Advanced nga
kurso
Tinuig nga kantidad
118,800yen

Bayad sa
2,200yen
admission
selection
Bayad sa
5,650yen
2,100yen
5,650yen
admission
※ Ang bayad sa pagpili sa pagsulod ug bayad sa pagsulod, mao ang mga kinahanglanon nga gasto aron
makakuha sa exam sa high school.
※

Lainlaing kantidad ang bayran alang sa mga nakagradwar na, kadtong wala pa sertipikado alang sa
graduation, ug mga awditor.

(2) Mga benepisyo sa scholarship alang sa mga estudyante sa high school (alang sa ika-3 na tuig sa Reiwa)
Kini nga sistema naghatag og " mga benepisyo sa scholarship alang sa mga estudyante sa high school" ngadto
sa ubos nga kita nga mga panimalay nga adunay mga estudyante nga nagtungha sa high school, aron
masuportahan ang mga galastuhan nga gikinahanglan alang sa edukasyon gawas sa balayranan sa matrikula.
Ang target nga tawo, mao ang usa ka panimalay diin ang tanan nga mga ginikanan og mga estudyante nga
nagtungha sa high school anaa sa welfare household (mga panimalay nga nakadawat og livelihood nga tabang)
o mga ginikanan kansang resident tax income porsyento gikumpirma nga "0 yen (tax exempt)". ang mga
benepisyo ibayad sumala sa matag kahimtang sa panimalay ug istruktura sa pamilya.
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◎kantidad sa pagbayad (tinuig nga kantidad)
Pambansa
Publiko

Kahimtang sa panimalay
Mga panimalay nga nakadawat tabang sa panginabuhian
(Full-time, part-time, komunikasyon)
Porsyento sa kita sa
buhis sa residente

15 anyos pataas, ubos sa 23
Tibuok oras
ang edad

Wala’y bayad sa buhis sa
Sistema sa Nagsalig nga mga igsoon o
panimalay
part-time
ikaduha ug sunod nga
※Wala’y labot ang mga
estudyante sa high school, ubp.
panimalay nga
nakadawat tabang sa
Sistema sa komunikasyon
panginabuhian

Pribado

32,300 yen

52,600 yen

Wala

110,100 yen

129,600 yen

Oo

141,700 yen

150,000 yen

48,500 yen

50,100 yen

(3) Sistema sa scholarship (alang sa ika-3 nga tuig sa Reiwa)
Bahin sa sistema sa scholarship nga gipatuman sa Mie Prefectural Board of Education, adunay ang
"Mie Prefectural High School Scholarship".
● Mie Prefectural High School Scholarship
Naghatag ang Mie Prefectural Board of Education og mga libre nga interes nga mga scholarship alang
sa mga adunay kadasig sa pagtuon apan adunay kalisud sa pagpadayon sa ilang pagtuon sa mga
high school (high school ug kolehiyo sa teknolohiya) tungod sa pinansyal nga mga hinungdan.
○Matang sa scholarship ug kantidad nga ipahulam
◎Bayad sa pagtuon ・ ・ ・ Ang Bulan(Bisan pa, ibalhin kini sa account daghang beses sa usa ka tuig.)
Nasodnon Publiko

8,000yen、13,000yen、18,000yen

Pribado

20,000yen、25,000yen、30,000yen

o(or) 23,000yen
o(or) 35,000yen
(Pagpili ug usa)

◎Bayad sa pagpangandam sa pagtuon ... Sa oras lamang sa admisyon (mga bag-o estudyante
(first grader) ang mahimo mag-apply)
Nasodnon publiko
Pribado

40,000yen o(or) 80,000yen
50,000yen

(Pagpili ug usa)
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o(or) 100,000yen

○Pagbalik sa iskolar sa pagtuon

・Wala kini interes. apan, kung dili nimo ibalik kini sa takdang panahon, mahiaguman ang bahin sa
danyos

・Sa prinsipyo/patakaran, pagkahuman sa tunga sa tuig gikan ni graduwar, sulud sa 12 ka tuig (sa
sulud sa 15 ka tuig kung ang total nga kantidad sa utang milapas sa 1.2 milyon nga yen, sa sulud sa
18 ka tuig kung ang total nga kantidad sa utang labaw sa 1.85 milyon yen), ang pamalaud/patakaran,
kinahanglan nga ibalik kini pinaagi sa binulan nga pagbalhin sa pondo.

・Posible usab nga mag-prepay (advance) o magbayad sa usa ka lumpsum.
・Kung nagpadayon ka sa mas taas nga edukasyon, o kung naglisud magbalik sa bayad tungod sa
sakit, katalagman, pagkawala’y trabaho, maternity leave, childcare leave, ug uban pa, mahimo ka
mag-aplay alang sa usa ka grace period alang sa pagbalik.
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Bahin sa pagpili sa enrolment sa Mie Prefectural High School sa ika-4 na tuig sa Reiwa
1

Mga kinahanglanon sa kwalipikasyon
Palihug susiha sa "ika 4 nga tuig sa Reiwa Mie Prefectural High School Enrollment Selection Instructions".

2

Mga matang sa pagpili sa pagpa-enrol
(1) Pagpili sa unang termino
①

Mga detalye sa inspeksyon
Maghimo kami usa ka eksaminasyon nga gitudlo sa high school gikan sa mga interbyu o
"self-expression", komposisyon o sanaysay, praktikal nga pagsulay sa kahanas, pagsulay
sa abilidad sa akademiko (sulud sa 2 nga hilisgutan/subject ).

②

Sa unsa nga pamaagi mahibal-an ang malampuson nga mga aplikante
Dugang pa sa mga resulta sa pagsusi, ang mga resulta/marka sa junior high school ug
uban pa nga nahisulat diha sa "transcript/investigation report", ug ang "report sa
rekomendasyon sa kaugalingon" nga gisulat mismo sa estudyante.

③ Petsa sa pagsusi: Pebrero 2 (Miyerkules) ug ika-3 (Huwebes), 2022
④ Pagpahibalo sa tanyag sa pagdawat: Pebrero 14, 2022 (Lunes)
(Opisyal nga pahibalo sa Huwebes, Marso 17)
⑤ Ang uban pa
Ingon sa usa ka resulta sa pagpili sa unang semester, kung ikaw dili opisyal na gidawat,
dili ka mahimong mag-aplay alang sa pagpili sa ikaduha nga semester.
(2) Espesyal nga pagpili・・・Ang mga nag-undang sa high school o dili makapadayon sa
high school sa diha nga sila nakagradwar sa junior high school
tungod sa pipila ka mga hinungdan mahimo nga mag-eksamin.
① Mga detalye sa pagsusi
Usa ka pakigsulti/interview o "pagpahayag sa kaugalingon", usa ka eksaminasyon nga gitudlo sa
high school gikan sa komposisyon
② Sa unsa nga paagi sa paghukom na malampuson nga mga aplikante
① Dugang sa mga resulta sa pagsusi, ang desisyon nga gihimo base sa " imbestigasyon
report transcript" nga naghulagway sa mga grado/ marka sa junior high school ug ang
"rason sa aplikasyon" nga ang kaugalingon(estudyante) mismo ang nagsulat.
③ Petsa sa pagsusi: Pebrero 2 (Miyerkules) ug ika-3 (Huwebes), 2022
④ Pagpahibalo sa tanyag sa pagdawat: Pebrero 14, 2022 (Lunes)
(Opisyal nga pahibalo sa Huwebes, Marso 17)
⑤ Ang uban pa
・Kung nag-aplay ka alang sa espesyal nga pagpili, dili ka mahimo mag-aplay alang sa
pagpili sa una nga semester.
・Ingon usa ka sangputanan sa espesyal nga pagpili, kung dili ka opisyal nga gidawat, dili
ka mahimo nga mag-aplay alang sa ikaduha ug tunga nga pagpili.
10

(3) Ulahi na pagpili
① Mga sulud sa pagsusi
・Pagsulay sa pagkab-ot/achievement test
Ang full time nga high school nagtanyag lima nga mga hilisgutan: Hapon, matematika,
sosyal nga pagtuon, English, ug syensya/Science.
Sa mga part-time high school, adunay mga high school nga nagpaminusan sa
gidaghanon sa mga hilisgutan.
・Gawas sa mga pagsulay sa pagkab-ot sa akademiko, adunay mga high school nga
nagtanyag mga interbyu o "pagpahayag sa kaugalingon," pagsulat o mga sinulat, ug
praktikal nga pagsulay.
② Sa unsa nga paagi sa paghukom na malampuson nga mga aplikante

③
④
⑤

① Dugan
g pa sa mga resulta sa pagsusi, ang desisyon nga gihimo base sa
"imbestigasyon report" nga naghulagway sa mga resulta sa junior high school.
Petsa sa pagsusi: Miyerkules, Marso 9, 2022
Pagpahibalo sa malampuson nga mga aplikante: Huwebes, Marso 17, 2022
Ang uban pa
Kung gusto nimong usbon ang high school, departamento, o kurso nga imong gi-aplay,
mahimo mo lang kini usbon kausa ra,sa panahon sa pagdawat nga pagbag-o sa aplikasyon.

(4) Pagtanyag usab ・・・ Kini ipadayon sa usa ka high school diin ang ihap sa mga malampuson
nga mga aplikante sa una ug ikaduha nga semester nga kapilian mas
gamay kaysa kapasidad sa pagpaenrol.
① Ang sulud sa pagsusi ug ang pamaagi sa paghukom nga malampuson nga mga aplikante
parehas sa pagpili sa ulahi nga yugto sa kadaghanan sa mga high school.
② Petsa sa pagsusi: Marso 23, 2022 (Miyerkules)
③ Pagpahibalo sa malampuson nga mga aplikante: Marso 25, 2022 (Biyernes)
(5) Dugang nga pagtanyag ・・・Kini ipahigayon sa gabii nga high school diin ang ihap sa mga
malampuson nga mga aplikante mas gamay kaysa sa
kapasidad sa pagpalista tungod sa usa ka pagtanyag.
① Ang sulud sa pagsusi ug ang pamaagi sa paghukom nga malampuson nga mga aplikante
parehas sa pagtanyag usab.
② Petsa sa pagsusi: Marso 29, 2022 (Martes)
③ Pagpahibalo sa malampuson nga mga aplikante: Marso 30, 2022 (Miyerkules)
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(6) Pagpili sa espesyal nga enrollees sama sa langyaw nga mga estudyante.
① Mga high school, departamento ug kurso nga gipatuman espesyal nga pagpili sa enrolment
sa pagsulod
Palihug susiha sa ["Ika 4 nga tuig sa Reiwa sa Mie Prefectural High School Enrollment
Selection Instructions"].
② Gidaghan sa mga tawo nga gitanyagan alang sa mga espesyal nga slot
Palihug susiha sa ["Ika 4 nga tuig sa Reiwa sa Mie Prefectural High School Enrollment Selection
Instructions"].
③ Mga sulud sa pagsusi
Palihug susiha sa ["Ika 4 nga tuig sa Reiwa sa Mie Prefectural High School Enrollment
Selection Instructions"].
④ Sa unsa nga paagi sa paghukom sa malampuson nga mga aplikante
③ Dugang sa mga resulta sa pagsusi, ang paghukum pagahimuon pinauyon sa "pagtaho
sa imbestigasyon/transcript” nga naghulagway sa mga resulta sa junior high school.
⑤ Ang uban pa
Gikinahanglan nga magsumite mga dokumento ug mga porma sa aplikasyon nga nagpamatuod
nga ikaw usa ka langyaw nga nagpuyo sa Mie Prefecture.
3

Ang uban pa
・Ang mga langyaw nga estudyante nga gusto magpalista sa usa ka gabii nga high school
mahimo nga makakuha sa ulahi nga pagpili, pagtanyag ug usab, ug dugang nga pagtanyag
pinaagi sa pagsulat, pakigsulti, ug uban pa sa pagbuut sa prinsipal sa high school.
・Palihug siguruha nga susihon ang mga sulud nga gisulat dinhi sa " ika 4 nga tuig sa Reiwa
Mie Prefectural High School Enrollment Selection Implementation Guide"
Ang sa" ika 4 ga tuig sa Reiwa Mie Prefectural High School Enrollment Selection
Implementation Guide" ipahibalo sa sayong bahin sa Oktubre 2021.
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I s k e d y u l s a p a g p i l i s a e n ro l m e n t s a M i e P r e f e c tu r a l H ig h S c h o o l s a i k a - 4 n a tu i g s a R e iw a

Bulan Petsa
（Adlaw）

Full-time nga high school ug part-time nga
High School

Sistema sa komunikasyon sa
High School

Sa Enero 21 (Biyernes)

Panahon sa pagdawat alang sa mga aplikasyon alang sa una

Panahon sa pagdawat alang sa mga

~ Ika-26 (Miyerkules)

nga pagpili sa semester ug espesyal nga pagpili

aplikasyon alang sa una nga pagpili sa
semester

· Ika-3 (Huwebes)

Pagsusi sa una nga term nga kapilian ug espesyal nga
pagpili (Ang matag high school magbuut sa iskedyul sa
pagsusi, ug uban pa.)

Pebrero 9 (Miyerkules)

Dugang nga pagsusi alang sa pagpili sa una nga semester ug Dugang nga pagsusi sa pagpili sa una

Pebrero 2 (Miyerkules)

Pebrero 14 (Lunes)

Pagsusi sa pagpili sa una nga
semester
(Miyerkules ika-2)

espesyal nga pagpili

nga semester

Pagpahibalo sa mga nakapasa sa unang pagpili sa tunga nga

Pagpahibalo sa malampuson nga

tuig / espesyal nga pagpili

tanyag alang sa pagpili sa unang
semester

Pebrero 21 (Lunes)

Panahon sa pagdawat alang sa mga aplikasyon alang sa

Panahon sa pagdawat alang sa mga

~ Ika-24 (Huwebes)

ulahi nga pagpili

aplikasyon alang sa ulahi nga pagpili

~ Ika-25 (Biyernes)

(Hangtod sa Huwebes, ika-24 alang sa part-time high school)

（Pebrero21（Lunes）

(Full time nga high school) Hangtod sa Biyernes, ika-25)

～Ika24（Huwebes）

Marso 2(Miyerkules)

Ang panahon sa pagdawat sa pagbag-o sa aplikasyon

Ang panahon sa pagdawat pagbag-o

~ Ika-3(Huwebes)

(Hangtod sa Huwebes, ika-3 alang sa part-time high school)

sa aplikasyon

~ Ika-4(Biyernes)

(Full time nga high school hangtod sa ika-4 (Biyernes)

(Hangtod sa ika-3 (Huwebes)

Marso 9（Miyerkules）

Pagsusi sa ulahi nga pagpili

Pagsusi sa ulahi nga pagpili

Marso 17（Huwebes）

Pagpahibalo sa malampuson nga mga aplikante

Pagpahibalo sa malampuson nga mga
aplikante

Pagpahibalo sa pagtanyag
Marso 18 (Biyernes)
· Ika-22 (Martes)
Marso 23（Miyerkules）

Ulahing bahin sa pagpili sa dugang nga pagsusi /Panahon sa
pagdawat sa aplikasyon sa pagtanyag
Ulahi nga pagpili dugang nga pagsusi / pagsusi sa usab nga
pagtanyag

Marso 25（Biyernes）

Marso 25 (Biyernes)
· Ika-28 (Lunes)

Pagpahibalo sa malampuson nga mga aplikante alang sa

Panahon sa pagdawat sa aplikasyon

ulahi nga pagpili sa dugang nga pagsusi ug usab nga

sa rekrutment

pagtanyag

(Biyernes, Marso 25)

Pagpahibalo sa dugang nga pagtanyag

-Huwebes, Marso 31

Panahon sa pagdawat alang sa mga aplikasyon alang sa

（Wala’y labot sa Sabado ug Domingo.）

dugang nga rekrutment, ubp.
（Pang gabii nga high school lang）

Marso29（Martes）

Pagsusi sa dugang nga pagtanyag(Pang gabii nga high school
lang）

Marso 30（Martes）

Pagpahibalo sa malampuson nga mga aplikante（Pang gabii nga
high school lang）

Abril 4（Lunes）

Pagsusi sa pagtanyag

Abril 8（Biyernes）

Pagpahibalo sa malampuson nga mga
aplikante alang sa pagtanyag usab

（HINUMDUMI）Ang "Espesyal nga pagpili" sa talaan ipatuman sa mga musunud nga 6 nga high school 。
・

Akebono Gakuen High School (Tibuok-oras)

・

Hokusei High School (part-time na sistema)

・ Yokkaichi Teknikal High School (part-time na sistema)
・

・

Mie Yume Gakuen High School (part-time na sistema)

・ Ise Manabi High School (part-time na sistema)
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Iino High School (part-time na sistema)

B.Q&A（mga pangutana ug tubag）Gi-edit sa Mie International Foundation (MIEF)
Ｑ１．Palihug itudlo kanamo ang bahin sa sistema sa edukasyon sa Japan

。

Ａ１．Usa ka yano nga talaan ingon niini: Kapin sa 95% sa mga Hapon ang nagpadayon sa high
school. Ang elementarya ug junior high school usa ka mandatory nga edukasyon.
6 Anyos

Elementary school (6 ka tuig)

Kinahanglan(mandatory)
nga edukasyon

Junior high school (3 ka tuig)
High school (3-4 ka tuig)
Kolehiyo sa

Unibersidad 4 ka tuig

Junior college

2 ka tuig sa

2 ka tuig

teknolohiya

vocational

Postgraduate nga kurso
2～4ka tuig

Ｑ２．

Unsa ang mga kaayohan sa paggradwar sa high school？

Ａ２．Mahimo ka mag-exam sa pagsulod alang sa mga unibersidad, kolehiyo sa junior, ug mga eskuylahan
sa bokasyonal. Ang pipila ka mga kompanya nagkinahanglan ug mga nakagradwar gikan sa High
School, ug ang sa pagpanarbaho mas labi ka mapuslanon kung minggradwar sa high school kay
sa paggradwar lang sa junior high school.

Ｑ３． Bisan kinsa mahimo ba nga magpa-enrol sa high school?
Ａ３．Bisan kinsa nga labaw sa edad nga 15 nga nigradwar sa Japan o sa laing Nasod sa junior
high school ang mahimo mag pa enroll.
Ingon usab, bisan kung wala nakagradwar sa junior high school gikan sa laing Nasod,
Sa pipila ka mga kaso, gidawat kini apan kinahanglan mo kuha ug eksaminasyon.
Adunay mga pasulit(exam), busa pangutan-a ang imong magtutudlo bahin sa oras,
mga hilisgutan(subject), pamaagi, espesyal nga lakang, ug uban pa sa pasulit(exam).
Ｑ４．Unsa klase sa high school ang naa?
Ａ４．Adunay upat ka klase sa high school. Gisumaryo kini sa sunod nga talaan ingon usa ka
kasagaran nga pananglitan. Ang matag eskuylahan adunay usa ka buklet nga gitawag nga
"Impormasyon sa Paaralan", busa kuhaa kini ug susihon kini pag-ayo.
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（Pananglitan sa Kasagaran (average)sa high school）
Tibuok Oras
Adlaw / oras
sa
eskuylahan
Oras
sa
pagtuon sa
adlaw

Kada adlaw☆2
AM8：30～PM3：30

Mga tuig
hangtod sa
graduation

3 Ka Tuig

Pagtudlo
hilisgutan☆3

Kinatibuk-ang kurso /Industrial

50 minuto nga
Klase sa 6 ka oras

nga kurso, Daghan sama sa
mga departamento sa
komersyo

☆4

Sistema sa part-time
Sistema sa
sa Adlaw
oras sa gabii
Kada adlaw ☆2
Kada adlaw ☆2
AM8：30～PM4：30 PM5：30～
Pagpili usa ka leksyon
PM9：30
45 minuto nga klase
45 minuto nga
4 ka oras sa buntag,
leksyon 4 ka
4 ka oras sa hapon
oras
3~4 Ka Tuig
3~4 Ka Tuig

Sistema sa
komunikasyon ☆1
Pag-eskuyla
mga
duha ka beses sa usa
ka bulan
Ang oras sa pageskuyla 6 ka oras
(4 am, 2 pm)
3~4 Ka Tuig

kinatibuk-ang kurso,
Impormasyon
Kagawaran sa
Negosyo, Integrated
nga Kurso

Kinatibuk-ang Kurso

Uban pa

Kinatibuk-ang
kurso, systems
engineering nga
kurso,
manufacturing
engineering nga
kurso
Adunay paniudto sa
eskuylahan

Adunay usab usa ka "Unit system high school " diin mahimo ka makapili sa imong kaugalingon
nga iskedyul gikan sa daghang mga hilisgutan.。

Kini nag-agad sa eskwelahan. Palihug pagsusi sa eskuylahan alang sa mga detalye.
☆ 1.

Kini nga eskuylahan gihimo alang sa mga tawo nga dili makaeskuyla matag adlaw, sama sa

mga nagtrabaho. Agig dugang sa pag-eskuyla, kinahanglan nimo ireport ug ipadala ang mga
asaynment nga gisumite alang sa matag hilisgutan.
☆ 2.

Ang「Kada adlaw」matag adlaw gawas sa sunod nga adlaw nga Sabado, Domingo,

Nasudnon na pista opisyal (national holiday), bakasyon sa tingpamulak (spring), bakasyon sa
ting-init, bakasyon sa tingtugnaw, pista opisyal nga gitakda sa eskuylahan
☆3.

Ang 「Established subject 」mga subject (klase) nga gibahin sa "kung unsa ang imong labi

nga gitun-an ".
☆4.

Adunay lainlaing mga departamento sa full-time nga sistema. Agi ug dugang sa

nahisgutan sa taas, daghang mga kurso sama sa pangisda, agrikultura, home economics,
syensya(science) ug matematika, kasayuran, kaayohan, ug integrated nga mga kurso.
Ingon kadugangan, adunay pipila nga mga eskuylahan sa naandan nga kurso nga adunay usa
ka lahi nga sulud sa pagtuon sa ilalum sa ngalan nga kurso.
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Ｑ５．Unsa ang uniporme？
Ａ５.Daghang mga high school sa Japan adunay usa ka lagda sa eskuylahan nga gitawag nga
"school rules", ug kinahanglan nga magsul-ob ka sa mga sinina nga gihinganlan sa eskuylahan
nga gitawag nga "mga uniporme". Apan, kadaghanan sa mga part-time nga sistema sa pageskuyla ug sistemaa sa komunikasyon sa mga high school wala’y uniporme. Mapalit ang mga
uniporme sa oras nga pagsulod(admission). Ang presyo mga 40,000 yen.

Ｑ６．Pila ang bayad sa matrikula (ang kinahanglanon nga gasto sa eskuylahan)?
Ａ６．Adunay fixed nga kantidad sa matrikula, apan sa high school, ang mga gasto (gitawag nga
"gasto sa eskuylahan") gikinahanglan dugang sa matrikula.Ang bayad sa eskuylahan kauban ang
mga gasto sa training materyal , gasto sa materyal nga pagtudlo, bayranan sa pagkamiyembro sa
grado, ug bayranan sa PTA. Ang kantidad sa mga gasto sa eskuylahan magkalainlain depende sa
eskuylahan, busa palihug pangutan-a ang imong magtutudlo sa eskuylahan alang sa mga detalye.

Ｑ７．Unsa ang usa ka scholarship?
Ａ７．Kini usa ka sistema nga nagpahulam sa mga pondo sa eskuylahan sa mga estudyante nga
lisud sa pinansyal. Ang Mie Prefectural Board of Education adunay usa ka iskolarship nga
nagpahulam sa salapi nga wala’y interes ug gibalik kini ang bayad pagkahuman sa graduation.
Kung ikaw usa ka nasyonal o publiko nga high school, kinahanglan nimo pilion ang kantidad nga
mahulam gikan sa 8,000 yen, 13,000 yen, 18,000 yen, ug 23,000 yen sa usa ka bulan. Mahimo
ka usab mag-aplay alang sa usa ka iskolar kung ikaw naa sa ikatulo nga tuig sa junior high school.
Alang sa dugang nga kasayuran, palihug pangutana sa eskuylahan. Ang uban adunay usab sama
niining sunod.
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Ng a l an s a
pondo sa

Panguna nga sulud

Halisgutan alang sa mga

Alang sa mga

langyaw/kondisyon

pangutana

e d uk asy on

Pinansya

Sulod sa 3.5 milyon nga yen

Ang mga langyaw nga

Japan Finance

sa

matag estudyante. Limitado nga

natala sa Batakang

Corporation

edukasyon

paggamit. Pagbayad sa sulud sa

(batayang) Rehistro sa

Tsu nga Branch

sa nasud

15 ka tuig. Ang rate sa interes

Residente nga nakasulat

Negosyo sa

1.70% 1.66% matag tuig. "Pamilya

sa balaod sa Residente

nasudnon nga

ng Inahan-anak" o "pamilyang solo

nga Rehistro sa Japan.

kinabuhi

ang ginikanan", ・ "Tinuig nga

Adunay kinutuban sa kita.

℡ 059-227-5211

kita sa sambahayan (kita) sa sulod

Kinahanglan ang bayad sa

o

sa 2 milyon yen (kita 1221.32

garantiya o usa ka

Pautang sa

milyon yen)" o "Panimalay nga

tiggarantiya.

edukasyon

adunay 3 o labaw pa nga mga

Gikinahanglan ang usa ka

Call center

anak ug tinuig nga kinitaan (kita) 5

sulat o panaad, kung

℡ 0570-008656

milyon nga yen "Ang mga adunay

magdala(uban)ug

Adlawng semana

kita nga 346.56 m ilyon yen o mas

tighubad(interpreter)

9: 00-21: 00

menos pa adunay pagbayad nga

Sabado 9: 00-17: 00

18 ka tuig o mas mubu pa ug usa

https://www.jfc.go.jp/

ka tinuig nga rate sa interes nga
1.30% ug 1.26%.
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Ngalan sa
pondo sa

Panguna nga sulud

Halisgutan alang sa mga

Alang sa mga pangunatan

langyaw/kondisyon

edukasyon
Pondo nga

Mga gasto sa pagsuporta sa

Permanenteng residente o

Prefecture sa Mie

suporta sa

edukasyon

espesyal nga permanente nga

Konseho sa Sosial Welfare

edukasyon

·High school sulod sa 35,000

residente nga nagpuyo sa

℡ : 059-226-1118

yen / bulan

iyang karon nga address

O ang konseho sa social

·Teknikal nga kolehiyo（※）

labaw/lampas pa sa tunga sa

welfare sa inyong lungsod

Sulod sa 35,000 yen / bulan

tuig. Pag-aplay sa lokal nga

o siyudad.

* Mas mubu sa 35,000 yen sa

komite sa kaayohan ug sa

una nga 3 ka tuig ug mas

Konseho sa Social Welfare

mubu sa 60,000 yen

alang sa pagsusi.

pagkahuman.

Adunay kinutuban sa kita.

Bayad sa pagpangandam sa

Wala’y kinahanglan nga

eskuylahan sa sulud sa

tigpasalig ( guarantor).

500,000 yen
Ibalik sa sulud sa 10 ka tuig
gikan sa 6 ka bulan
pagkahuman sa graduation.
Wala’y interes. Depende sa
mga kondisyon, ang binulan
nga kantidad sa pautang
mahimong madugangan
hangtod sa 1.5 ka beses.
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Inahan ug

≪ Pundo sa pagtuon≫

Kadtong nakapuyo sa ilang karon

Mie Prefecture Mga Bata ug

anak

★National public high

nga address labaw pa sa tunga sa

Welfare Department Seksyon

amahan ug

school nag eskuyla sa

tuig ug gilauman nga makakuha og

nga suporta sa pagpadako

anak, balo,

balay na sa 27,000 yen

permanente nga kahimtang sa

sa Bata Grupo sa suporta sa

pondo sa

/ang bulan ug ang eskuyla

pagpuyo

pamilya nga pag -ali

pagpahula

sa eskuylahan gawa s sa

(Permanent resident visa). Mga

sa Bata

msa

balay naa sa 34,500 yen /

pamilya nga nag-inusarang inahan,

℡ 059-224-2271

kaayohan

bulan

mga pamilya nga nag-inusarang

http://www.pref.mie.lg.jp/D1K

（ ☆）

★Pribado nga high school

ginikanan, mga biyuda, mga anak

ODOMO/000117812.htm

Nag eskuyla sa balay na sa

nga wala’y ginikanan.

Opisina sa kaayohan sa

45,000 yen / bulan, nageskuyla

(Mahimong kinahanglanon ang usa

prefectural ug matag opisina

sa eskuylahan na sa 52,500

ka tiggarantiya/guarantor)

sa kaayohan sa munisipyo

yen / bulan
≪Mga pondo sa pag-andam
sa eskwelahan≫
★Nasunon ug publiko nga
high school
Nag eskuyla sa balay na
sa 150,000 yen
Nag eskuyla sa
eskuylahan na sa 160,000
yen
★ Pribado nga high school
Nag eskuyla sa balay na
sa 410,000 yen
Nag eskuyla sa
eskuylahan na sa 420,000
yen
Ibalik sa sulud sa 10 ka
tuig gikan sa 6 ka bulan
pagkahuman sa
graduation. Wala’y
interes.
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Traffic

Pagpili gikan sa 20,000

Ang usa ka estudyante sa high

Nalakip sa pundasyon ang

Orphans

yen, 30,000 yen, 40,000

school nga ang tagbalantay

interes sa publiko

Association

yen / bulan.

(Guardian) namatay sa usa ka

Traffic Orphans Association

Scholarship

Bayad Lump sum sa pag

aksidenta sa trapiko sa dalan o

Scholarship Division

sulod sa eskuylahan :

adunay grabe nga kakulangan

℡ 03-3556-0773

Pagpili gikan sa 200,000

(desability) ug dili na makatrabaho.

Libre ang dial

yen, 400,000 yen, ug

Kahimtang sa Pinuy-ana(visastatus)

0120-52-1286

600,000 yen.

① Legal nga Espesyal nga

Ibalik sa sulud sa 20 ka

Permanenteng residente

tuig (wala’y interes)

(2) Permanenteng residente

http://www.kotsuiji.com

(3) Long Term residente nga
klarong permanente magpuyo sa
Japan hangtod mahuman ang
pagbalik sa bayad na nahuram.
Wala’y labot ang mga internasyonal
nga estudyante.
Pangalan ng
pondo

sa

Panguna nga sulud

Halisgutan alang sa mga
Alang sa mga pangutana

langyaw/kondisyon

edukasyon

Ashinaga

Public school

Kinahanglan ang kwalipikasyon nga

Ashinaga Association

Scholarship

Public school

permanente resident / Longterm

℡

Association

45,000 yen (loan 25,000

Resident. Wala’y labot ang mga

yen, benefit 20,000 yen)

internasyonal nga estudyante.

Pribado nga eskuylahan

Usa ka estudyante sa high school

50,000 yen (loan 30,000

sa usa ka pamilya kansang ang

yen, benefit 20,000 yen),

tagbalantay (guardian) namatay

ubp. Ang gipahulam nga

tungod sa usa ka sakit, usa ka

bahin ibalik sa sulud sa 20

katalagman gawas sa aksidente sa

ka tuig (wala’y interes)

trapiko sa dalan, o naghikog, o

Kung magpadayon ka sa

kinsa adunay seryoso nga

unibersidad, ma uswag

kakulangan ug nanginahanglan
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（☆）Kung nakadawat ka ubang mga scholarship, ang kantidad mahimo nga maminusan.
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Ｑ８．Unsa ang kalainan sa junior high school ug high school?
Ａ８ ． Dili kini dali nga mo-advance o mogradwar.Sa high school, mahimo’g dili ka maka-advance o
makagradwar kung dili maayo ang imong grado o kung daghan ka ug absent. Kung dili nimo masabtan kung
unsa ang imong gitun-an, mahinungdanon nga mangutana sige sa magtutudlo.

Ｑ９．Unsa ang importante aron makasulod sa high school?
Ａ９．Kung gusto nimong mosulod sa high school, palihug paglaraw sama sa mosunud.
1) Pagkat-on og maayo
Dayag, nga hinungdanon nga magtuon pag-ayo. Aron makapasar sa pagsusi sa entrada (entrance
exam), kinahanglan nga magtuon pag-ayo. Sa eskuylahan o sa balay. Hinungdanon ang adlaw-adlaw
nga pagkat-on. Mahimo usab nga sulayan ang mga pangutana sa eksamin sa pagsulod sa high school.
Makigstorya sa inyong magtutudlo sa eskuylahan bahin sa pagtuon. Adunay usab mga boluntaryo
nga grupo nga nagtudlo kaninyo sa unsaon sa pagtuon.
2) Kanunay mokonsulta sa magtutudlo sa junior high school.
Kadtong moadto sa junior high school mahimong mokonsulta sa ilang magtutudlo sa homeroom.
Isulti ang inyong mga pangandoy ug pag-istoryahan.
3) Pag desider sa eskuylahan nga gusto ninyong adtoan (ang high school nga gusto ninyong
eskuylahan) ug sayo
Mas maayo nga magbuut ka sa eskuylahan nga inyong gipili labing menos tunga sa tuig sa wala pa
ang pagsusi sa entrada (entrance examination)
4) Bisitahon ang eskuylahan.
Bisitahon ang ang eskuylahan aron makadesider kung unsang/asa nga eskuylahan ang gusto
ninyong tun-an. Daghang mga eskuylahan ang nagtanyag sa mga pagbiyahe sa eskuylahan ug
pasiuna nga mga kurso sa kinabuhi sa high school sa usa ka pirmi nga adlaw nga basihan. Palihug
pag partisipar/pag-apil kutob sa mahimo

Ｑ１０．Unsa ang mga buluhaton sa high school gawas sa klase?
Ａ１０．Ang mga punoan nga kalihokan nga gihimo sa high school mao ang mga piyesta sa isport, piyesta
sa kultura, ug mga pagbiyahe sa eskuylahan. Mahimo ka usab nga maghimo og mga kalihokan sa club
pagkahuman sa klase. Adunay lainlaing mga kalihokan sa club sama sa sports, musika ug art.
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