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Ito ay website para sa mga dayuhang nakatira sa Japan, 

kung saan matutunan nila ang Wikang Hapon para sa araw-araw na pamumuhay.

Bun-chan

Website
PC SPMagagamit sa

tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=PH



Inilalathala ang artikulo ng interbyu kung saan nagtatanong 
tungkol sa karanasang nauugnay sa tema sa mga dayuhang 
nakatira sa Japan.

Kapaki-pakinabang na mga impormasyon (column)

Sinusuportahan ang iba’t ibang 
wika at Wikang Hapon na 
nakasulat sa alpabeto.
Wikang Hapon, Ingles, Tsino (Payak/
Tradisyonal), Espanyol, Portuges, 
Vietnamese, Indones, Filipino, Nepali, 
Khmer (Cambodia), Koreano, Thai, 
Burmese, Mongolian, Ukrainian, at Russian

Sinusuportahan ang 
iba’t-ibang wika

Ang website na ito ay nagbibigay ng 
maraming kagamitan na madaling 
intindihin gamit ang biswal at 
pakikinig na paraan sa pag-aaral, 
katulad ng mga bidyo na nagsasadula 
ng mga tagpo sa araw-araw na 
pamumuhay at nagpapaliwanag ng 
mga istruktura ng pangungusap.

Pag-aaral gamit ang bidyo

Natatangi ang website na ito sa 
pag-aaral ng Wikang Hapon na 
ginagamit sa pang araw-araw na 
pamumuhay na nararanasan ng 
mga dayuhang nakatira sa Japan.

Pagtutok sa sitwasyon ng 
pang-araw-araw na pamumuhay

Punto1

Punto2

Punto3

Makakapanood ng video ng impormasyong kapag nalaman ay 
mapakikinabangan na kaugnay sa tema ng pag-aaral.

Kapaki-pakinabang na mga impormasyon (video)

Makikita sa listahan ang mga pananalita sa bidyo.

Matututunan dito ang mga importanteng salita na 
ginamit sa bidyo at ang mga kahulugan nito.

Matututunan dito ang mga importanteng pahayag 
na ginamit sa bidyo.

Iskrip

Tandaan ang mga pahayag na ito

Tandaan ang mga salitang ito

Inihati ang mga antas upang matuto sa 
antas na naaangkop sa sarili.

Pagpili ng Wika

Pagpili sa antas

Nakalagay ang tema at layunin ng 
bawat tagpo.

Tema/Layunin

Makikita ang mga keyword na 
matutunan sa pahinang ito.

Mga Keyword

Nakalagay dito ang bidyo na may 
kinalaman sa tema.

Bidyo

Ang mga pananalita ay inilalahad kasabay ng 
bidyo. Maaaring pumili ng subtitle sa Wikang 
Hapon, alpabeto, at ibang wika.

Subtitle

Makikita mo ang listahan ng mga 
kapaki-pakinabang salita na may 
kinalaman sa mga salitang ginamit 
sa bawat tagpo.

Kapaki-pakinabang na 
mga salita

Naglalaman ang website na ito 
ng maraming impormasyong 
mabuting alamin bago 
pag-aralan ang Wikang Hapon, 
kabilang na ang katangian ng 
Wikang Hapon at mga banghay 
ng pandiwa.

Kasali din dito ang pundamental 
na kaalaman sa Wikang Hapon

Dahil maraming uri ng letra ang 
Wikang Hapon, posibleng maraming 
nahihirapan na aralin ang mga ito. 
Narito ang mga tips sa pagsusulat at 
pagbabasa na kinakailangan sa 
pang-araw-araw. Narito rin ang mga 
paraan kung paano ka magiging 
mas pamilyar sa mga ito.

Mayroon suporta sa pagbasa 
at pagsulat

Punto4

Punto5

Bago simulan ang pag-aaral ng 
Wikang Hapon, maaari mong suriin 
ang antas na katumbas ng iyong 
kasanayan sa Wikang Hapon.

Maaaring masuri 
ang sariling antasPunto6

Paggamit ng Website



Mayroong video na siyang 
nagpapaliwanag ng pangkahalatang 
ideya ng site na ito. (Sinusuportahan 
ang iba't ibang wika)

Ad video
Itinatampok dito ang gabay sa 
paraan ng pag-aaral, pati na rin 
ang mga nilalaman ng site na ito. 
(Sa Wikang Hapon Lamang)

Manwal Para sa Gumagamit

Video ito na nagpapaliwanag ng paraan 
ng pag-aaral gamit ang Tsunahiro. 
(Sinusuportahan ang iba’t ibang wika)

Gabay sa pag-aaral
Panoorin sa video ang paraan ng 
pag-aaral sa “Tsunahiro’

Antas 1

Antas 2

Antas 3

Unahin nating
matutunan ito! 

Mga
kapaki-pakinabang

na parirala 
sa Wikang Hapon

Matuto mula sa mga tagpong katulad nito

▼Mangyaring kumpletuhin ang 
 proseso ng jumin toroku.

▼Ito po ay gamot para sa XX

▼May napili 
 na po ba kayo?

▼Sa loob ng tindahan na 
 may makitid na pasilyo

Uhm, madalas po akong antukin kapag 
umiinom ng gamot. Aantukin din ba ako dito?
Anoo, watashi, kusuri o nomu to, nemuku naru koto ga
ooin desu kedo, kono kusuri wa doo desu ka.

Ah, opo. Nakasulat din po dito 
na maaari kayong antukin ng kaunti.
Soo desu ne. Koko ni mo kaite arimasu kedo,
chotto nemuku nari yasui desu yo.

Kailangan mong makumpleto ang proseso ng jumin toroku.
Dewa, juumin-tooroku no tetsuzuki o onegaishimasu.

Ano po ang jumin toroku?
“Juumin…tooroku”…tte, nan desu ka.

May napili na po ba kayo?
Gochuumon wa okimari desu ka.

Opo, isa po nito.
Hai, kore, onegaishimasu.

Ayos ka lang ba?
Daijoobu desu ka.

Maraming salamat.
Arigatoogozaimasu.

Instrumento ng Panoorin para Maintindihan
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