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Sumali Na!

Para Sa Mga Foreigners

MIA

Japanese
Course
Thursday Japanese course
Puede sumali magulang at mga bata
Mayo7〜Hulyo 9 (Thursday)
(May serbisyo ng mag aalaga hanggang 5 bata)

★ May boluntaryong mag aalaga sa bata sa Huwebes at Biyernes na klase
★Maaring iwan ang inyong anak at may mag aalaga. Registration￥600)

★Regulasyon sa Edad: 6 na buwan pataas hangang 6 na taon.

Friday Japanese course
Puede sumali magulang at mga bata
Mayo8〜Hulyo 10 (Friday)
(May serbisyo ng mag aalaga hanggang 10 bata)

a hanggang 5 bata)

Saturday Japanese course

Mayo9〜Hulyo 11 (Saturday)
(Walang nursery)

Karaniwan ay napupuno agad ang nursery room. Paalala lang na
maaring isara agad ang palistahan kapag ito ay puno na.
Kailangan naming ang inyong kooperasyon sa maagang
pagpapatala para sa nursery room.Ito ay mahalaga upang
mapanatili ang kaligatasan ng inyong mga anak.Kung
magpapatala sa araw ng simula ng klase maaring hindi mabigyan
ng sapat na oras at tamang bilang ng tauhan na mag aalaga.Ang
kooperasyon ninyo ay malaking tulong para sa amin.

■Kung maari magpalista na ng maaga. May 3 kurso na puedeng salihan kahit mag isa lang.
★Hinahati sa maliit na grupo ang mga sasali depende sa antas.Ang maaga ninyong pagpaparehistro ay malaking tulong para
maiayos ng mahusay ang mga staff at makagawa bawat grupo para sa pagsisimula ng klase.Kailangan naming ang inyong
kooperasyon.

■Libreng one to one activity para sa mga Baguhan.
★Ito ay puedeng pagpilian Libre pero may ilang panuntunan.
Para sa mga may libreng oras para sa private tutor, kung maari lang
ay ipaalam sa staff in charge sa oras ng pag aaply ninyo sa klase.

■Maaring isauli and inyong ibinayad! Sa mga sumusunod na kaso.
★Kansela ng klase kung hindi sapat ang aplikante.

★10sesyon bawat kurso.
★Kapasidad: 20
★Bayad: 6,000yen
★Lugar: MIA meeting room
★Oras: 10:00 am -12:00 noon

★Opisyal na pagkansela ay ipaalam sa MIA bago magsimula ang klase

Application & inquiry : Musashino International Association ( M I A )

9F Swing Bld, 2-14-1, Sakai, Musashino city 1 minuto mula Nonowa exit.JR Musashi Sakai station
(Office hours:9:00am-5:00pm, Tue-Sat) Sarado ng Linggo,Lunes at National Holidays.
TEL:0422-36-4511 e-mail: mia@coral.ocn.ne.jp URL: https://mia.gr.jp/

