
Nagoya City Umemorizaka Elementary School 

Ang mga gamit na kailangan dadalhin  

１ Mga aklat aralin 

・  Bibigyan ng mga bagong aklat -aralin ay ang bata kung siya ay isang 

transferee at siya ay gumamit ng ibang aklat sa dating paaralan.  

２ Ang mga gamit sa pag-aaral 

・  Lagayan ng mga lapis, lapis,pulang lapis at pangbura.  

・  Shitaj iki(plastic na i lalagay sa ilal im ng notebook )、 ruler(mga 15cm ang 

haba ）  

・  Notebook para sa bawat paksa 

・  Clear envelope at  schedule notebook 

・  Security buzzer 

・  Iba pang gamit na kailangan sa bawat Grade Level（Mangyaring 

makipag-ugnayan sa Homeroom Teacher）  

         Ang mga sumusunod na gamit ay kailangan i -uwi bago magsimula ang 

summer break 

・  Disaster prevention hood 

・  A4 size toolbox（paste、gunting, plastic color pencil）  

３   School shoes(White ballet shoes）  

・Mayroong dalawang uri ng sapatos, sapatos 

para sa classroom at  Gymnasium (Mangyaring 

tingnan ang litrato sa kanan)Ang sapatos para 

sa loob ng classroom ay mayroong kulay pula 

sa dulo at ang sapatos para sa gymnasium ay  

maputi lahat. Mayroong mga tindahan nakalaan na maaring mabibilhan ng 

sapatos.   

 

(Ang halimbawa ng lagayan ng sapatos) 

 

 

                            Pangalan 
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４ Ang pananamit 

・  Walang uniporme ang paaralan.  

・  Mangyaring ipasuot sa bata ang damit na madaling suotin at madaling 

taggalin.  

・  Mag suot ng damit na maaring madumihan.   

５ Name tag 

・ Kailangan naka dikit ang name tag sa dibdib ng bata . Mangyaring umorder sa 

paaralan ng Name tag.  

６ P.E uniform 

・  Mangyaring mag handa ng mga sumusunod. Naka display ang ①～③  sa 

karaniwang department store.   

①  Damit sa taas（Short sleeve、puting damit na mayroong kuwelyo）  

②  Pula at puting cap（Mayroong cap eaves at chinstrap）  

③  Navy blue quarter pants  

④  Lagayan ng mga damit na it inukoy sa taas（Bag na maaring ihook）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ Winter clothes 

Hand gloves o scarf、neck warmers at iba pang cold weather protection items ay 

maari lamang gamitin tuwing  naglalakad papunta ng school at pag-uwi ng bahay.  

【Sa P.E class】  

・  Maaring mag suot ng long sleeve P.E uniform. Maaari ring doblehin ang 

uniporme ng P.E o mag suot ng mga jersey; Hindi maaring mag suot ng mga 

mahahabang jersey o jersey na mayroong hood. 

①  ②  

③  

Pangalan 

(Ang bag para sa P.E uniform) 

④  
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・  Maari lamang sumuot ng jacket bago mag simula ang klase.  

・Sabihan ang mga bata na tanggalin ang leggings, spats, t ights and etc dahil 

mahirap ito suotin at tanggalin.  

・Hindi maaring mag suot ng  turtleneck o long sleeve shirts sa loob ng  P.E uniform.  

・Hindi maaring mag suot ng gloves o neck warmers.  

８ Kapag school lunch  

・  Mangyaring mag handa ng napkin at mask para sa school lunch. Mangyari din                                                

mag handa ng lagayan ng napkin at mask. Hindi kailangan mag handa  ng 

chopsticks at tasa.  

・  Ang mga bata ang gagawa sa pag hahanda at pag li l inis ng school lunch.  

Gagamitin nila ang mga aprons ng paaralan at sari ling mask. Isulat ng  

pangalan ang mask at hugasan ang apron sa katapusan ng l inggo at ibalik ito 

sa paaralan sa susunod na linggo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


