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    ⑤タガログ語 

Mga Tanong Pagsisiyasat para sa mga Dayuhang Residente. 
 

Tanong 1. Ukol sa kasalukyang kasanayan sa wikang hapon. 
Hangang saan mo naiintindihan ang wikang hapon? 
 
Pakikipag-usap sa wikang hapon. 
1. Magaling - puwedeng magtalakay at makaintindi sa mga pagpupulong. 
2. Puwedeng makipag-usap ukol sa pang araw-araw na pamumuhay. 
3. Simpleng pagbati. (Greetings) 
4. Nahihirapan o di kayang gawin. 
 
Pagbabasa ng Katakana, Hiragana at Kanji 
1. Nakakabasa Katakana, Hiragana at Kanji 
2. Nakakabasa Katakana, Hiragana at kaunting Kanji. 
3. Nakakabasa ng Katakana at Hiragana lamang. 
4. Nahihirapan o di kayang gawin. 
 
Pagsusulat sa wikang hapon. 
1. Nakakapagsulat ng maayos pati Kanji 
2. Nakakapagsulat ng kaunting Kanji 
3. Nakakapagsulat ng Katakana at Hiragana lamang 
4. Nahihirapan o di kayang gawin. 
 

Tanong 2.  Ukol sa kasalukuyan pag-aaral ng wikang hapon. 
Nag-aaral ka ba ng wikang hapon sa kasalukuyan? 
1.  Oo 
2. Hindi 
 
Kung Oo,  ano ang dahilan ng pag-aaral mo ng wikang hapon. 
1. Kailangan sa trabaho. 
2. Upang makahanap ng magandang trabaho. 
3. Upang mapalawig ang ugnayan sa mga Hapon. 
4. Kailangan upang maayos na makapamuhay sa Japan. 
5. Kailangan eto upang permanenteng manirahan sa Japan. 
 
Kung hindi, nais mo bang matuto ng wikang hapon mula ngayon? 
1. Oo, gusto kong matuto. 
2. Oo, gusto ko kung may pagkakataon. 
3. Ayaw ko matuto. 
4. Hindi ko alam. 
 

Tanong 3.  Ukol sa paninirahan at samahang pangkomunidad. 
Alin sa mga sumusunod ka naninirahan? 
1. Paupahang pabahay ng kumpanyang pinapasukan. 
2. Pribadong paupahan apartment. 
3. Pampublikong apartment 
4. Pagmamay-aring bahay o apartment.  
5. Iba pa. 
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Miyembro ka ba sa mga samahan ng mga residente? 
1. Oo 
2. Hindi 
3. Walang kaalaman ukol dito. 
 

Tanong 4. Ukol sa pakikisalamuha sa kapitbahayan. 
Meron ka bang kaugnayan sa mga kalapit bahay mong Hapon? 
1. May malapit na uganayan. 
2. Hangang sa pagbati lamang. (Greetings) 
3. Halos wala  
4. Wala 
 
Ano ang dahilan ng di pakikipag-ugnayan? 
1. Dahil sa linguahe. May kahadalangang sa wika. 
2. Dahil sa walang pagkakataon na gawin eto. 
3. Dahil sa hindi ko maintidihan ang kultura at kaugalian ng mga Hapon. 
4. Dahil sa hindi maintindihan ng mga Hapon ang kaibahan sa kultura at kaugalian. 
5. Dahil sa walang Hapon na nakatira malapit as aking kapitbahayan. 
6. Dahil sa hindi ko nararamdaman na kailangan eto. 
 
Nais mo bang lumahok sa mga lokal na aktibidad at aktibidad ukol sa pagpapaunlad ng 
komunidad? 
1. Nakilahok na. 
2. Gustong lumahok. 
3. Gusto kong lumahok sa mga aktibidad na interesado ako. 
4. Ayokong lumahok. 
5. Hindi ko alam. 
 

Tanong 5.  Ukol sa konsultasyon.  
Saan ka kumukunsulta kung may problema ka sa pamumuhay? 
1. Pamahalang lungsod/munisipyo (City Hall). 
2. Embahada ng iyong bansa. 
3. Kababayan na kaibigan. 
4. Kaibigan na Hapon. 
5. Katrabaho o kasamahan sa trabaho. 
6. Simbahan o iyong relihiyon 
7. Mga boluntaryong organisasyon 
8. Iba pa 
 

Tanong 6.  Ukol sa impormasyon 
Anong media o sangay ang lagi mong gamit sa pagkuha ng impormasyon? 
1. Mula sa SNS (LINE, Twitter, Facebook etc.) 
2. Mula sa internet 
3. Mula sa telebisyon at radyo ng Hapon. 
4. Mula sa Kababayan na kaibigan. 
5. Mula sa Kaibigan na Hapon 
6. Mula sa telebisyon at radyo broadcasted galing sa sariling bansa. 
7. Mula sa pampublikong pahayagan (in Japanese) ng munisipyo ng Urayasu. 
8. Mula sa homepage ng munisipyo ng Urayasu. 
9. Mula sa pambilikong pahayagan (in English - City News) ng Urayasu ng Urayasu. 
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Tanong 7.  Ukol sa kalusugan. 
Meron ka bang regular (yearly) na check-up ng iyong kalusugan? 
1. Oo tumatanggap ako ng regular na check-up o pagsusuring pangkalusugan mula sa 

kumpanya. 
2. Oo tumatanggap ako ng free check-up o pagsusuring pangkaluuguan mula sa munisipyo. 
3. Oo may pansarili akong check-up o pagsusuring pangkalusugan  
4. Hindi o wala akong regular na  pagsusuring medikal. 
 
Paano mo nailalahad ang problema sa kalusugan sa mga hospital? 
1. Sinasamahan ako ng kamag-anak o kaibigan nakakaintindi ng salitang hapon. 
2. Umuupa ng tagapag-salin ng salita (translator) 
3. Pumunta sa hospital na mayroon tagapag-salin ng salita (translator). 
4. Walang problema dahil nakakaintindi at nakakapagsalita ako ng wikang hapon. 
5. Iba pa. 
 

Tanong 8. Ukol sa kalamidad (gaya ng lindol, bagyo). 
Alam mo ba ang lugar na pupuntahan kung may kalamidad gaya ng lindol o bagyo? 
1. Oo alam ko. 
2. Hindi ko alam 
 
Meron ka bang anumang paghahanda kung sakaling magkaroon ng kalamidad (lindol/bagyo)? 
1. Nagpagpasyahan na ang lugar ng paglilikasan. 
2. May mga gamit ako tulad ng radyo, flashlight atbp na maaring magamit. 
3. Naghanda na ako ng pagkain at inuming tubig. 
4. Napagpasyahan na kung paano makipag-ugnayan sa aking pamilya. 
5. Mayroon akong fire extinguishers. 
6. Pagsasaayos ng mga gamit at muebles upang hindi delikado ang pagbagsak. 
7. Lumahok na ako sa mga paghahanda kung may sunog (fire drills) 
8. Nakapag-rehistro na ako sa e-mail ukol pagiwas sa kalamidad. 
9. Walang akong paghahanda 
10. Iba pa (Maaaring tukuyin) ________________________________. 
 
Saan ka kunukuha ng impormasyon tungkol sa kalamidad (lindol/bagyo) 
1. Radyo at Telebisyon. 
2. Internet 
3. Mga kaibigan at kakilala 
4. SNS 
5. Sa trabaho o paaralan 
6. Hompage ng pamahalaang lunsod/munisipyo. 
7. Iba pa 
 

Tanong 9.  Ukol sa mga bata o anak. 
Mangyaring ibigay ang bilang ng iyong anak? 
1.  0 
2. 1 anak 
3. 2 anak 
4. 3 anak 
5. 4 o higit pang anak 
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Tanong 9. Saang lugar ipinanganak ang bata at ang idad nito ng dumating sa 
Japan 
Panganay na anak. 
Lugar ng kapanganakan 
1. Japan 
2. Sariling bansa 
3. Iba pa (mangyaring tukuyin) _________________. 
 
Edad ng unang pagpasok sa Japan. 
1.  Ipinanganak sa Japan 
2. (       )   taong gulang 
 
Ikalawang anak 
Lugar ng kapanganakan 
1. Japan 
2. Sariling bansa 
3. Iba pa (mangyaring tukuyin) _________________. 
 
Edad ng unang pagpasok sa Japan. 
1.  Ipinanganak sa Japan 
2. (       )   taong gulang 
 
 

Tanong 11.  Ukol sa paaralan at pag-aaral.  
Kung may anak na nasa edad na  6 hangang  14 na taong gulang. 
Panganay na anak 
1.  Nag-aaral sa mababang paaralan (elementary) at pang-gitnang mataas na paaralan (junior 

high school) ng Japan. 
2. Nag-aaral sa internasyonal na paaralan (International School) 
3. Hindi pumapasok sa paaralan 
4. Iba pa. 
 
Pangalawang anak 
1.  Nag-aaral sa mababang paaralan (elementary) at pampang-gitnang mataas na paaralan 

(middle high school) ng Japan. 
2. Nag-aaral sa internasyonal na paaralan (International School) 
3. Hindi pumapasok sa paaralan 
4. Iba pa. 
 
 

Tanong 12. Ukol sa antas ng kaalaman ng wikang Hapon (Nihongo). 
Kakayahan ng wikang hapon ng mga batang nasa edad 6 hangang 14. 
Panganay na anak 
1. Nakakaunawang mabuti (Pagbabasa, Pagsusulat, Pasasalita) 
2. May kahirapang umintindi kung silid-aralan o paaralan ngunit hindi sa pang araw-araw na 

buhay. 
3. Minsan hirap gamitin o unawain ang wikang hapon sa pang araw-araw na buhay. 
4. Hindi halos makaintindi ng wikang hapon. 
5. Hindi ko alam ang antas ng kaalam ng wikang hapon. 
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Pangalawang anak 
1. Nakakaunawang mabuti (Pagbabasa, Pagsusulat, Pasasalita) 
2. May kahirapang umintindi kung silid-aralan o paaralan ngunit hindi sa pang araw-araw na 

buhay. 
3. Minsan hirap gamitin o unawain ang wikang hapon sa pang araw-araw na buhay. 
4. Hindi halos makaintindi ng wikang hapon. 
5. Hindi ko alam ang antas ng kaalam ng wikang hapon. 
 

Tanong 13. Ukol sa pagpili ng kurso para sa mga batang nasa edad nag-aaral. 
Kung may anak na nasa edad na 6 hangang 14.  Ano ang kursong nais matapos makapagtapos ng 
junior high school. 
Panganay na anak 
1. Nais pumasok sa lokal na mataas na paaralan (senior high school) ng Japan. 
2. Nais pumasok sa internasyonal na paaralan (International School) 
3. Nais bumalik sa sariling bansa at doon ipagpatuloy ang pag-aaral. 
4. Nais ng makakuha ng trabaho. 
5. Iba pa (maaring tukuyin) __________________________ 
 
Pangalawang na anak 
1. Nais pumasok sa lokal na mataas na paaralan (senior high school) ng Japan. 
2. Nais pumasok sa internasyonal na paaralan (International School) 
3. Nais bumalik sa sariling bansa at doon ipagpatuloy ang pag-aaral. 
4. Nais ng makakuha ng trabaho. 
5. Iba pa (maaring tukuyin) __________________________ 
 

Tanong 14. Ukol sa mga plano sa hinaharap sa Japan 
Ano sa palagay mo ang iyong hangad sa hinaharap ukol sa pananatili sa Japan? 
1. Planong  manirahan ng permanente sa Japan. 
2. Planong bumalik sa sariling bansa sa loob ng 1 - 3 taon. 
3. Planong bumalik sa sariling bansa sa loob ng 4 - 10 taon. 
4. Planong manatili sa Japan hanggat legal na maaari at sa huli or pagkatapos e bumalik na sa 

sariling bansa. 
5. Planong pumunta sa iba pang bansa maliban sa sariling bansa at Japan. 
6. Hindi ko alam. 
 
Plano mo bang patuloy na manirahan sa siyudad ng Urayasu sa hinaharap? 
1. Oo 
2. Hindi 
3. Hindi ko alam 
 
Kung Oo mangyaring sabihin ang dahilan ng patuloy na paninirahan sa siyudad ng Urayasu. 
1. Dahil may mga kamag-anak at mga malalapit na kaibigan. 
2. Dahil madali dito manirahan at may sapat na suporta ang pamahalaang lunsod. 
3. Dahil Nais ipagpatuloy ang kasalukuyang trabaho o gawain. 
4. Dahil dito ako naninirahan mula ng ako a ipanganak. 
5. Dahil dito nakapag-pundar ng ariarian tulad ng sariling bahay o tirahan. 
6. iba pa (maaaring tukuyin)____________________________. 
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Tanong 15.  Ukol sa serbisyong pang-administratibo ng pamahalang lungsod. 
Anong uri ng serbisyo ang nais mo mula sa pamahalaang lungsod ng Urayasu? 
1. Pagpapahusay ng impormasyong pang admiistratibo sa ibat-ibang wika. 
2. Pagpapabuti ng interpretasyon sa window ng administratibo. 
3. Pagpapahusay ng suporta sa edukasyon para sa mga dayuhang bata. 
4. Pagpapahusay ng edukasyon ng wikang hapon sa mga silid-aralan. 
5. Pagpapahusay ng help desk ukol sa pamumuhay sa Japan. 
6. Marami pang pagkakataon ng pagpapalitan sa mga Hapon. 
7. Pagpapahusay ng mga pagkakataon upang malaman ang mga dapat at di dapat na patakaran 

sa pamumuhay sa Urayasu. 
8. Pagbibigay ng pagkakataon para sa mga dayuhan residente na ipakita ang nila kanilang 

kultura, tradisyon at pagganap sa larangan ng sining. 
9. Pagbibigay ng impormasyon tulad ng mga hakbang sa pag-iwas sa kalamidad at 

pagpapahusay pa ng mga sesyon ng pagsasanay 
10.   Iba pa (maaring tukuyin)_______________________________. 
 
Mangyaring piliin kung ilang beses ka na nakabisita sa Urayasu International Center (Shin Urayasu 
Eki mae  Il Mare) 
1. Isa o dalawang beses. 
2. Tatlong beses o higit pa. 
3. Alam ko ang Urayasu International Center pero di pa ako nakakabisita. 
4. Walang kaalaman ukol sa Urayasu International Center 
5. Iba pa. 
 
Kung mayroon anumang opinyon o mga kahilingan ukol sa sistema ng munisipyo o sa 
pamahalang lungsod ng Urayasu, mangyaring lamang ilahad. 
 
 
 
 
 
 
 

Tanong 16.  Huling bahagi.  Mga katanungan ukol sa sarili. 
Kasarian. 
1. Lalaki 
2. Babae 
 
Edad 
1. 10s 
2. 20s 
3. 30s 
4. 40s 
5. 50s 
6. 60s 
7. 70s 
8. 80s  pataas 
 
 
Nasyonalidad 
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1. China 
2. Korea 
3. Pilipinas 
4. Vietnam 
5. Amerika 
6. Nepal 
7. Iba pa (maaring tukuyin)   ______________. 
 
Katayuan ng paninirahan sa Japan. (Visa Status)  
1. Permaneteng residente 
2. Espesyal na permanenteng residente 
3. Asawa ng hapon. 
4. Pang-matagalang residente. 
5. Teknikal na intern 
6. Internasyonal na mag-aaral. (International Student) 
7. Iba pa _________ 
 
Mangyari lamang ilahad ang iyong hangaring upang makakuha ng permanenteng paninirahan o 
naturalization ng bansang Japan. 
1. Mayroon na akong permanenteng katayuan (pemanent rstatus) ng paninirahan. 
2. Kinokonsidera kong kumuha ng permanenteng katayuan (status) ng paninirahan. 
3. Pinag-iisapan kong magpalit ng nasyonalidad sa pamamaraang naturalisasyon 

(Naturalization) 
4. Hindi ko iniisip kumuha ng permaneteng estado o magpalit ng nasyonalidad. 
 
Estado sa buhay. 
1. Kasal (asawang Hapon)  
2. Kasal (asawa ng ibang nasyonalidad hindi Hapon)  
3. Hindi kasal (single) 
 
Anong taon ng una kang dumating ng Japan. 
1. Ipinanganak sa Japan 
2. Dumating ako ng Japan ng taong ___________. 
 
Gaano ka na katagal o ano ang total ng iyong paninirahan sa Japan?  
________ (taon) 
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