Kurso sa wikang Hapon para sa mga
Dayuhang Residente

Mga salita tungkol sa buwis at kanji
Tungkulin at mekanismo ng buwis

Libre ang pag-sali

Petsa:
Oras:

Ika-23 ng Marso(Sabado)

13：30～16：30

Lugar: Shimane International Center
Training room 1
(Matsue city Higashi tsuda-cho 369-1）

Mga taong maaaring makilahok:
marunong makipagusap ng simpleng wikang
Hapon, marunong bumasa ng Hiragana · Katakana

13:35～14:25

"Mga buwis na salita at kanji"
Ang mga salita na ginagamit para sa buwis at
propesyonal na guro ay magtuturo ng kanji.
Tangkilikin at magsaya tayo
sa pag-aaral ng wikang Hapon!
Guro: Kazumi Iwata (Japanese teacher)

14:35～16:10

Application: Mangyaring sulatan ang

"Tungkulin at mekanismo ng
buwis "

application form na matatagpuan sa likod ng

·Ano ang ginagamit ng buwis?

flier na ito at ipadala sa pamamagitan ng e-mail

·Anong mga buwis ang kailangan kong

o fax o tumawag sa telepono. Kapag tumawag,

bayaran?

mangyaring sabihin po lamang sa amin ang

Ipapaliwanag po naming sa inyo ng malinaw.

iyong impormasyon.

Lecturer: Tatsuhiko Tsurukame

Iba pa: Ang mga materyales na gagamitin

(Opisina ng Tax Accountant ng Yaoi)

Dayuhang residente (15 tao)

ay easy Japanese at iba pang banyagang wika.

16:10～16:30
Pagsangguni sa buwis
Mga taong nais kumunsulta.
Lecturer: Tatsuhiko Tsurukame

Organizer: Shimane International Center

Kurso sa wikang Hapon para sa mga
Dayuhang Residente
Application form
Pangalan (paano basahin,hiragana.katakana)

Tirahan o address

Kontak
▼TEL
▼E-mail

Gaanong katagal ka nang nag-aaral ng wikang Hapon?

Taon

Buwan

Saan ka nag-aaral ng wikang Hapon?

Nagsasalita ka ba ng wikang Hapon sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay?
(Lagyan ng ✓ o ○ sa napili)
□Laging nag-sasalita

□Nag-sasalita

□Medyo nag-sasalita

□Hindi nag-sasalita

May gusto ka bang itanong sa lecturer. Pakisulat lamang po ang inyong gustong itanong.

・Ang inyo pong isinulat na nilalaman ay dito lamang po sa pag-aaral na ito gagamitin.

★Katapusan ng pag-aaplay Ika-20 ng Marso (Miyerkules)
Kapag kulang pa ang kapasidad ng mga sasali,
ay maaaring lumahok kahit walang aplikasyon.

Pag-aaplay / kung may katanungan
Shimane International Center
690-0011 Shimane prefecture Matsue City Higashitsuda-cho 369-1
TEL: 0852 - 31 - 5056 FAX: 0852 - 31 - 5055
E-mail: admin@sic-info.org
(Subject: Isulat lamang po ang "Japanese Course Application" at ipadala.)

