
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。 

  

 

PREFECTURAL NABARI SEIJO HIGH SCHOOL            MATSUSAKA TECHNICAL HIGH SCHOOL 

Sa oras ng klase may mga hindi naintindihang bagay,           Sa simula ng English class nagsasagawa kami ng  

nakakatulong ito sa pagsisiyasat at paglikha ng mga            Pagsusulit gamit ang device ng bawat isa . Dahil 

materyals para sa                                          ang mga sagot 

pakikipag tulungan                                        ay maaaring itug 

ng bawat isa, at                                           ma ng awtomati 

makakatulong sa                                          ko,maaari mong  

pang araw araw                                           balikan ang mga 

kung ang bawat isa                                        problema na  

ay may device, na                                          hindi mo nainti 

nakakapag patuloy       <pag edit ng Grupo>                  <indibidwal nap ag aaral gamit ang device> 

sa pag aaral para sa gawaing ibinibigay ,at nakakabahagi        ntindihan.bilang karagdagan, ang mga guro ay   

din kami sa mga aktibidad para makakuha ng pandaigdigan     gumagawa ng mga video na materyal sa pag aaral 

palitan ng pananaw, at iba’t ibang lektura.tulad ng Online      na ginagamit ng mga mag aaral para sa pag aaral 

sa mga kapatid na paaralan sa ibang bansa.                   Sa tahanan. 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MGA HALIMBAWA NG MGA INISYATIBA SA PAGGAMIT NG ICT 

 (Imformation and Communication Technology) 

 

TANONG AT SAGOT 

Q1 Lahat ba ng prefectural high school ay bibili ng parehong device. 

A1 Ang device na pipiliin ay depende sa mataas na paaralan, kaya may pagkakaiba.  

sa pagbili nito,Kasama sa presyo ng pag aaral ng device,ang device management 

tool at kasama na rin. dito ang 3 taong garantiya ng device.Ang mga detalye sa  

presyo at iba pa ay ipo post sa (kanan QR Code)ng Prefecture ng Board ng Education para sa 

taon ng 2023  

[Sanggunian] Taong 2022 ang inihandang 57 Chromebook ng  prefectural high school ay nabili ng 

54 segundo lamang  (Ang presyo ng bibiling device ay 47,850 yen kasama na ang tax dito) at 3 

iPod(Ang presyo nito ay 53,000 yen~57,000  yen kasama na dito ang tax)Hanapin na lamang 

ang prefectural Board of education website para sa iba pang detalye. 

 

 

 

 
MGA HALIMBAWA NG MGA INISYATIBA SA PAGGAMIT NG ICT 

 (Imformation and Communication Technology) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2. Dapat na ba kaming bumili ng device sa pag aaral ng mas maaga. 

A2 .Para sa paraan ng pagbili,ang bawat paaralan ay makikipag ugnayan sa inyo muli pagkatapos ng  

   Marso,kaya hindi kailangan maghanda bago magpa enroll 

[Sanggunian] Taong 2022 ang mga estudyante ay bumuli ng Chromebook sa EC site (website 

   Na nagsagawa ng electronic commerce)na inihanda ng Prefectural board ng Edukasyon . Ang 

Paraan ng pagbili ng iPod ay iba’t iba depende sa paaralan. 

 

 

 Ｑ3  Ano ang gagawin ko kung hindi ako makabili ng aparato dahil kapos sa pinansiyal? 

Ａ3  Nagpaplano na kaming magpahiram ng aparato sa lugar ng prefectural school sa mga estudyante at 

sa pamilyang at tatanggap ng scholarship o benepisyo ng estudyante.sa high school na walang 

kakayahang bumili ng aparato . 

Ｑ4  Puwede po bang gamitin o dalin ang aparato sa pag aaral sa bahay? 

Ａ4  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 sa 

bahay (Ang special schools ay bukod tanging sasagutin ,pero depende pa rin sa school). 

Ｑ5  Posible bang gamitin ang sarili kong aparato sa eskuwelahan na dati ko ng ginagamit ? 

Ａ5  Oo (kung nasakop ng kondisyon ng paaralan).Para sa detalye, paki check sa school pagkatapos 

makapag desisyon kung saang paaralan papasok.

Ｑ6  Sinong magbabayad sa konsumo pang komunikasyon sa bahay? 

Ａ6  Pakiusap 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 

Ｑ7  Anong mangyayari sa binili kong aparato kung makapasok ako sa  espesyal na high school? 

Ａ7  Paki 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. 

※1 Maari kang lumipat sa link na nauugnay sa”Mga banepisyo ng Scholarship para sa mag aaral ng 

High school”ng prefecture mula sa website ng Board of Education(QR code sa itaas) 

※2 Maari kang lumipat sa link na nauugnay sa “Special Support Education Enrollment Incentives Fee” 


