
Wika・Ako・Kinabukasan（Kotoba・Watashi・Mirai）              Regional Multicultural Communication Festival 2018 

 

Pagtatalumpati sa Inang Wika  

Panawagan sa mga may Kaugnayan sa Banyagang Bansa 

 

Ang ginagamit mo bang sariling wika ay hindi wikang Hapon? May mga kamag-anak ka ba o miyembro ng inyong 

pamilya na ang katutubong salita ay hindi wikang Hapon? Kung gayon, pwede kaba o ang iyong kamag-anak na 

maanyayahan na magbigay ng isang talumpati? 

Nais naming marinig ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng pagpapahayag gamit ang inyong sariling wika. 

 

Petsa: Nobyembre 24, 2018 (Sabado), 10:00am~12:30pm  

                               13:00pm~15:30pm (pagtitipon o party) 

Lugar: International Culture Hall, Suzuka University  (lugar ng pagtatalumpati) 

      Cafeteria, Suzuka University  (lugar ng pagtitipon) 

 

【Talumpati】Gamitin ang inang wika o katutubong wika 

 

【Paksa】Piliin kung anong paksa ang nais ninyong ipahayag. Tingnan ang “Gabay sa Paggawa ng Talumpati”. 

 

【Kuwalipikasyon】 

Mga taong nakatira o nagtatrabaho sa Mie na ang katutubong wika o ginagamit na wika sa loob ng bahay ay hindi 

wikang Hapon. Kayo ay maaring sumali kahit ano pa ang inyong edad o nasyonalidad. Maari ding sumali ang mga 

Japanese nationalities na ang katutubong wika ay hindi wikang Hapon.  

【Paraan ng Pagpapasa ng Aplikasyon】 

Ang mga sumusunod na requirement ay mangyaring ipasa sa Soumukang Suzuka university hangang Oktubre 23 

 1. Application form, maaring i-downloadable sa homepage ng Suzuka University. 

 (https://www.suzuka-iu.ac.jp/event_info/201707051-50/) 

 2. Kailangan parehong nakasulat ang talumpati sa inang wika at wikang Hapon katulad ng nasa sample format. 

 Gamitin ang A4 sized paper at ipadala sa pamamagitang nge-mail (attachment)sa Soumuka(General Affairs office) 

 Kung hindi makapag-padala sa pamamagitan ng e-mail, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. 

【Ipasa sa】Soumuka (General Affairs office), Suzuka university 

               663-222 Koriyama0-cho, Suzuka, Mie 510-0298 

               Phone: 059-372-2121 Soumuka (General Affairs Office)Fax 059-372-2827 

               E-mail: tabunka@suzuka-jc.ac.jp 

【Screening】 

Pagkatapos ng screening, pipiliin naming ang mga taong magtatalumpati at ipapadala namin ang resulta sa Nobyembre 9, 

(Biyernes).  

【Criteria sa Paghuhusga】 

Kailangan mula 3-5 minuto kahaba ang inyong talumpati. Titingnan ang mga sumusunod: Pamagat ( 4 points), Nilalaman 

at Pagkakaugnay (4 points), at Paghahandog ng Talumpati (24 points). 

Ang inyong talumpati ay kailangan hindi pa nailalabas na anumang pahayagan. Ang talumpating ginamit na sa nakaraan 

contest ay hindi na maaari pang tanggapin. 

【Award】 

Ang premyo ay ipagkakaloob sa taong may pinakamataas na puntos alinman sa nilalalaman at galing sa pagpapahayag. 

Lahat ng napiling magtatalumpati ay makakatanggap ng regalo sa kanilang pagdalo.Malugod namin kayong inaanyayahan 

na dumalo sa isang pagtitipon o party na gaganapin pagkatapos ng talumpati. 

 

【Sponsorship】 Suzuka University   Suzuka international Exchange Association (SIFA) 

 

【Sa Pakikipagtulungan ng】 

Mie Prefectural Board of Education, Mie international Exchange Foundation (MIEF) , The Suzuka City Council of Social Wefare 

Suzuka City Board of Education, Tsu City Board of Education, Matsusaka City Board of Education 

This is subsidized by the Nakajima Foundation and supported by JASSO. フィリピノ語版 


