Pag aaral gamit ang aparato sa bawat
estudyante ay Magsisimula na !
Sa panahon ng enrolan sa prefectural na eskuwelahan (high school,
special high school)maaari pong Bumili ng aparato sa pag aaral。

Ｑ１Lahat ba ng prefectural high schools ay gagamit ng aparato?
Ａ１ Ang ibang schools ay maaaring mamili ng ibang aparato.
Ｑ２ Paano ako makakakuha ng impormastion sa paggamit ng aparato sa prefectural?
Ａ２ Ang detalye ng modelo ng aparato ay ipapaskil on the Prefectural Board of Education
HP(kanang QR code) mga November.

Ｑ３Kailangan ba akong bumili agad ng aparato para sa pag aaral?
Ａ３Para mabawasan ang pasanin ng mga magulang , hindi na kailangan maghanda para sa
enrolan.Ang Inpormasyon sa modelo at pagbili ipapaskil ng Board of Education HP (QR
code sa taas),Ang bawat paaralan ay mag aanunsyo pagkatapos ng enrolan sa March.
Ｑ４ Ano ang gagawin ko kung hindi ako makabili ng aparato dahil kapos sa pinansiyal?
Ａ４ Nagpaplano na kaming magpahiram ng aparato sa lugar ng prefectural school sa mga
estudyante at sa pamilyang tatanggap ng scholarship na benepisyo sa estudyanteng
high school na walang kakayahang bumili ng aparato .
Ｑ５ Puwede po bang gamitin ang aparato sa pag aaral sa bahay?
Ａ５ Puwede, Subalit, depende sa kakayahan ng software para maikabit ang aparato, Mag
hihigpit sa koneksiyon na maaaring mabuksan at makasira sa file .Sa karagdagan, sa
pagkonekta sa kuryente ay sa bahay (Ang special schools ay bukod tanging sasagutin ,pero
depende pa rin sa school).

Ｑ６ Posible bang gamitin ang sarili kong aparato sa eskuwelahan na dati ko ng ginagamit ?
Ａ６ Oo (kung nasakop ng kondisyon ng paaralan).Para sa detalye, paki check sa school
pagkatapos makapag desisyon kung saang paaralan papasok.
Ｑ７Sinong magbabayad sa konsumo pang komunikasyon sa bahay?
Ａ７Pakiusap lamang na kayo ang magbabayad sa kinunsumo ninyo sa bahay, Sa pamilya na
tatanggap ng scholarship na benepisyo katulad ng estudyante sa high school ay
makakatanggap ng halaga na isasama na ang 12,000 yen kada taon para sa bayad
pangkomunikasyon
.
Ｑ８Anong mangyayari sa binili kong aparato kung makapasok ako sa espesyal na high
school?
Ａ８Paki check sa paaralan kung paano makakabili ng aparato na ginagamit para sa espesyal
na paaralan , karapat dapat sa espesyal na paaralan na makatanggap ng insentibo at suporta
pang edukasyon.

