GABAY SA PAMUMUHAY SA SASAYAMA

Ang Apat na Klima 7-a
Taglamig(malamig/tagyelo）
Enero
Bagong
Taon

Araw para sa
mga 20 taong
gulang

Araw ng Pasko

Tagsibol
Pebrero
Araw Bago
Magsimula ang
Tagsibol

Marso

Abril

Araw para Manood
ng Cherry Blossoms

Araw ng
Pagpasok sa
Paaralan

Piyesta ng
Manyika

Araw ng Vernal
Equinox

Araw ng Pagtatapos sa
Paaralan

Golden Week

Disyembre

Selebrasyon
Para sa
Katapusan
ng Taon

Araw ng mga
Bata

Mayo

Selebrasyon para sa mga
Batang may 3, 5 at 7 Taong
Gulang

Araw ng Kultura
Araw ng Edukasyon

Hunyo

Nobyembre

Tag-ulan

Araw ng mga Patay

Araw para manood
ng buwan

Octobre

Araw para sa
Paggalang sa Mga
Matatanda

Piyesta ng Bituin

Tag-bagyo
Araw ng Autumnal
Equinox

Septyembre

Taglagas

Bakasyon sa summer

Agosto

Hulyo

Tagnit(mainit)

GABAY SA PAMUMUHAY SA SASAYAMA

MINI-IMPORMASYON１ 7-b
Ang pagyuko ay mas
popular na ginagamit sa
pagbati kaysa
pakikipagkamay.

Ang “san” ay
idinudugtong sa pangalan
ng tao. Ginagamit din ito
kasunod ng pangalan ng
trabaho at posisyon.

Alisin ang sapatos bago
pumasok sa bahay.

Kapag gumamit ng
telepono,

Kapag gumamit ng Japanese-sｔyle
na banyo, hugasan muna nang
mabuti ang inyong katawan
bago pumasok sa bathtub.
Ang mainit na tubig ay
hindi pinapalitan kaya
panatilihing malinis ito
para sa susunod
na gagamit.

Sa paggamit ng Japanese-style
na kubeta, humarap muna sa
inidoro kaharap ang hood
at mag-iskwat.

Sinasabi ito bago kumain,

Ang tasa ng tsaa at mangkok
ay binubuhat at inilalapit sa
bibig kapag kumakain.

Kapag kumakain ng udon, Sinasabi ito pagkatapos
soba o ramen, hindi
kumain,
masama ang maingay na
paghigop nito.

Size ng T-shirt at ibang kasuotan
S→medyo maliit
M→normal na laki
L→medyo malaki

Ang pagtawad sa presyo
kapag namimili ay
hindi kadalasang
ginagawa.

Hindi karaniwan ang
pagbibigay ng tip.

Kung ang temperatura ng
inyong katawan ay mahigit 37
degrees Celsius,
maaaring
ikaw ay
may lagnat.

Sentimetro ang ginagamit para sa
taas at haba.

Kilometro ang
ginagamit para
sa distansiya.

Gramo at kilo ang ginagamit para
sa timbang o bigat.
litro→ginagamit para sa volume
1 go→ginagamit sa pagtimbang ng
bigas

Non-Profit Organization:
Ang Sasayama International Center of
Understanding ay mayroong Japanese
classroom (“Uribou”).
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MINI-IMPORMASYON２ 7-c
◇Seremonya ng Pagpasok
sa Paaralan
Dinadaluhan ito ng mga
bagong estudyante kasama
ang kanilang mga
magulang sa
buwan ng Abril.

◇Uniporme
Kasuotang ginagamit ng mga
estudyante sa paaralan.

◇Kasuotan para sa Gym
Ginagamit ito tuwing dadalo
ng klase ng Pisikal
Edukasyon.

◇Sapatos
May panloob na sapatos na
ginagamit sa loob ng gusali
ng paaralan. Iba naman
ang sapatos para sa loob ng
gym.

◇Pagpunta sa Paaralan
Ang mga batang nasa
elementarya mula una
hanggang ikaanim na baitang
ay sama-sama at nakalinyang
pumupunta sa paaralan.

◇School Lunch
◇Baon
Pananghalian na inihahanda sa Dinadala ito sa mga araw na
paaralan para sa mga bata.
walang school lunch.

◇Aktibidad sa Klab
Mga aktibidad pagkatapos
ng klase na dinadaluhan ng
mga estudyante sa middle
school.

◇Bakasyon sa Summer
◇Araw ng Pagbisita sa
Mula gitna ng Hulyo hanggang Paaralan
Agosto
Ang mga magulang ay
pumupunta sa paaralan upang
obserbahan ang mga klase ng
kanilang mga anak.

◇Boluntaryong Asosasyon
Ang layunin nito ay upang
makatulong sa mga mamamayan
sa pamamagitan ng mga aktibidad
kagaya ng paglilinisat pagbibigay
ng mga notice o impormasyon mula
sa City Office sa mga residente lalo
na sa panahon ng sakuna.
Ipinaparating din nila sa City Hall
ang mga kailangan ng mga
residente.

◇Pagpapalit ng Kasuotan
Hunyo: uniporme para sa
tag-init
Oktobre:uniporme para sa
tag-lamig

◇Seremonya ng Pagtatapos
Dinadaluhan ito sa buwan ng
Marso ng mga batang nasa
ikaanim na baitang sa
elementarya at ikatlong taon
sa middle school.

◇Kolor at Itsura ng ceremonial envelopes
kasayahan

pagbisita sa maysakit

para sa namatayan

◇Chairman(jichikaichoo):
pangulo ng boluntary ong asosasyon
Representative (soodai-san)
Branch Head(kuchoo-san)
◇Neighborhood Association (rinpo)
Ito ang mga branch ng boluntaryong
asosasyon.
◇Grupo para sa Sirkulasyon (kairanban)
Sila ang namamahagi sa bawat bahay
ng mga notice o impormasyon mula
sa City Hall.

◇Mid-year Gift・Year-end Gift
Regalong ibinibigay sa mga taong tumulong sa iyo.
Mid-year gift→sa gitna ng Hulyo
Year-end gift→sa gitna ng Disyembre

