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S a r b ey  n g  A b i l i d a d  a t  K a l a g aya n g  Pa n g - a k a d e m i k a  p a r a  s a  Ta o n g  2 013

 (Isang Masulit  na Pagsusuri)

S a r b ey  pa r a  s a  m g a  Tag apan g a lag a

　Bilang bahagi ng “Sarbey ng Abilidad at Kalagayang Pang-akademika (Isang Masulit 
na Pagsusuri) para sa Taong 2013” na ipatutupad ng Ministro ng Edukasyon, Kultura, 
Ispor ts, Agham at Teknolohiya (MEXT), ang pagsusuri na ito ay isasagawa sa mga 
magulang ng mga mag-aaral na nasa ika-6 na baytang ng elementarya o ika-3 baytang 
ng junior high school hinggil sa edukasyon ng mag-aaral at sa pang-araw-araw ninyong 
pakikitungo sa kanya. Ang resulta ng sarbey na ito ay pag-aaralan kasama ng resulta ng sarbey 
hinggil sa abilidad at kalagayang pang-akademika ng mga mag-aaral sa buong bansa at gagamitin  
upang mapagbuti ang mga pambansang polisiyang pang-edukasyon.
　Aming hinihiling ang inyong kooperasyon at pag-intindi sa layunin nitong pagsusuri.

◆Huwag ninyong isulat ang inyong pangalan sa sarbey. Hindi matutukoy kayo o ang 
inyong paaralan sapagkat ang mga resulta ng sarbey ay pag-aaralan sa paarang 
pang-istatistika.
◆Sakaling mayroon kayong mga katanungan hinggil sa sarbey, maaari lamang na 

sumangguni sa tanggapang nakasulat sa Pakiusap at Envelope (Sabmisyon) na 
nakapaloob sa envelope na ito.
◆Matapos ninyong sagutan ang sarbey, maaari lamang na isabmit sa inyong paaralan 

ang selyadong Envelope (Sabmisyon) na naglalaman nito bago ang dedlayn.
　＊Nakasaad ang dedlayn ng sabmisyon sa mga envelope at sa nakapaloob na Pakiusap.

　Aming hinihiling ang inyong kooperasyon at pag-intindi sa layunin nitong pagsusuri.

　Gayundin, sakaling hindi ninyo nais bumahagi sa pagsusuring ito, maaari lamang na 

inyong isilid ang sarbey sa Envelope para sa Sabmisyon at isabmit ito sa inyong paaralan 

matapos markahan ng check ang □ sa ibaba.

Hindi ko nais bumahagi sa pagsusuri

フィリピノ語

整理番号



●Tinutukoy ng salitang “mag-aaral” sa sarbey na ito ang mag-aaral na nasa ika-6 na 
baytang ng elementarya o ika-3 baytang ng junior high school na nakasaad sa 
envelope na kinalolooban ng sarbey na ito.  Sagutin lamang ang mga katanungan sa 
sarbey hinggil sa naturing na mag-aaral.

●Sakaling makatanggap kayo ng higit sa isang kopya ng sarbey (para sa 
magkakapatid, atbp.), maaari lamang na sagutin niyo ang mga sarbey para sa 
bawat isa sa kanila.

●Sagutin lamang ang sarbey sa abot ng inyong makakaya sakaling mayroong mga 
katanungang mahirap sagutin.
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Pakiusap Hinggil sa Pagsagot sa Sarbey

（１）Ano ang inyong relasyon sa mag-aaral?

1. Ama　　　　2. Ina　　　　3. Lolo　　　　4. Lola 

5. Wala sa itaas (                                                               )

Mga kapatid ng mag-aaral

Nakatatandang 

kapatid na lalaki

Nakababatang 

kapatid na lalaki

Nakatatandang 

kapatid na babae

Nakababatang 

kapatid na babae

（２）Ilang kapatid mayroon ang mag-aaral?

　 　(Isulat ang “0” kung wala.)

（３）Bilugan ang lahat ng mga kasamang naninirahan ng mag-aaral sa kasalukuyan.

      (Sagutin gamit ang relasyon ng kasambahay sa mag-aaral.)

（４）Napag-uusapan ba ninyo at ng mga kasama ninyong naninirahan ang kalagayan ng mag-aaral?

　　Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot.

1. Ama　　　　2. Ina　　　　3. Lolo　　　　4. Lola 　　　  5. Nakatatandang kapatid na lalaki　　
6. Nakatatandang kapatid na babae　　　　　7. Nakababatang kapatid na lalaki　　　　
8. Nakababatang kapatid na babae　　　　　9. Iba pang kamag-anak　　
10. Mga kasamang naninirahan maliban sa mga kamag-anak

1. Madalas naming napag-uusapan

2. Napag-uusapan namin paminsan-minsan

3. Hindi namin gaanong napag-uusapan

4. Hindi namin napag-uusapan kahit minsan
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Una sa lahat, nais naming malaman ang kalagayan ng mag-aaral at ang inyong pakikitungo sa kanya.

① Madalas magbasa ng libro

② Nag-aaral kahit hindi sabihan

③ Ikinatutuwa ang pagpasok sa paaralan

④ Nagtitiwala sa mga guro

⑤ Mayroong mga mabuting kaibigan

Oo Medyo Hindi gaano Hindi

Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa mag-aaral?

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ⑤.

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa mag-aaral.

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot.

Gayundin, isulat ang mga hinihinging impormasyon sakaling mayroon.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

（５）Mayroon bang aktibong nakikibahagi sa pag-aaral ng mag-aaral sa mga kasama ninyong 
      naninirahan?
　　Bilugan ang bilang ng lahat ng mga naaangkop na kasagutan. 
      (Sagutin gamit ang relasyon ng kasambahay sa mag-aaral.)

1. Ama　　　　2. Ina　　　　3. Lolo　　　　4. Lola 

5. Nakatatandang kapatid na lalaki　　　　　 6. Nakatatandang kapatid na babae　　　　　
7. Mayroon, ngunit wala sa itaas
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① Ginigising sa parehong oras araw-araw

② Pinapatulog sa parehong oras araw-araw

③ Pinapakain ng agahan araw-araw

④ Sinasabayang kumain ng hapunan 
tuwing weekday

⑤ Pinapatulong sa mga gawaing bahay 
upang magkaroon siya ng responsibilidad 
bilang isang miyembro ng tahanan

⑥ Hinahayaang gawin mag-isa ang mga 
bagay na kaya niyang gawin mag-isa

⑦ Nirerespeto ang kanyang privacy

⑧ Nililimitahan ang oras niya para sa paglalaro 
ng mga video games

 (kasama na ang mga computer games atbp.)

⑨ Nagpapatupad ng mga patakaran hinggil 
sa paggamit ng cellphone o smartphone

⑩ Pinupuri siya upang magkaroon siya 
ng kumpiyensa sa kanyang sarili

⑪ Pinagsasabihan siya sakaling may nagawa 
siyang masama

⑫ Iminumungkahi sa kanya ang pagbasa ng mga 
aklat o diyaryo

⑬ Kinakausap siya hinggil sa kanyang pananaw 
tungkol sa kanyang mga nabasang aklat

⑭ Binasahan siya ng mga story book noong 
maliit pa siya

⑮ Binabantayan ang kanyang pag-aaral

⑯ Madalas siyang sinasabihang mag-aral

⑰ Hinihikayat siyang mag-aral sa sistematikong
paraan

⑱ Binibigyan siya ng pagkakataong 
gumamit ng Ingles o makisalamuha 
sa kulturang banyaga

⑲ Binibigyan siya ng pagkakataong 
makisalamuha sa kalikasan

 Hindi siya 
pinaglalaro ng 
video games

Hindi siya 
pinagagamit 
ng cellphone 
o smartphone

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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⑳ Hinahayaan niyo bang mag-alaga ng hayop o halaman ang mag-aaral?   

Mahigat sa 
isang beses 

sa isang buwan

Isang beses 
kada dalawa 

hanggang 
tatlong buwan

Isang beses 
kada 

kalahating 
taon

Isang beses sa 
isang taon

Isang beses 
kada dalawa 

hanggang 
tatlong taon

Halos hindi 
kami 

pumupunta

Hindi pa kami 
nakapupunta

Walang malapit na 
art gallery o 

tiyatro sa 
aming tirahan 

kaya hindi
 kami makapunta

Walang malapit
 na museong 
pang-agham, 

atbp. sa aming 
tirahan kaya 
hindi kami 
makapunta

Walang malapit 
na silid-aklatan 

sa aming tirahan 
kaya hindi

 kami makapunta

1

① Mga art gallery 
o tiyatro

② Mga museong 
pang-agham atbp.

③ Mga silid-aklatan

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Gaano kadalas kayong pumunta ng magkasama ng mag-aaral sa mga sumusunod 
na establishmento?
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ③.

Ginagawa ba ninyo ang mga sumusunod sa mag-aaral?

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang 　.

Nakikisalamuha
 siya sa kalikasan 
kahit hindi sabihan
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1. Oo

2. Paminsan-minsan

3. Madalang

4. Hindi

　 Nagbabaon ba ng pera ang mag-aaral?

1. Regular siyang binibigyan ng perang pambaon

2. Binibigyan lamang siya ng halagang kailangan tuwing kailangan

3. Binibigyan lamang siya tuwing nakakakuha ng mataas na marka o tumulong sa gawaing 
bahay, atbp. bilang pabuya

4. Hindi siya binibigyan ng perang pambaon

5. Wala sa itaas

Oo Medyo Hindi gaano Hindi
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① Mga kaganapan sa  kanyang paaralan

② Kanyang pag-aaral o mga marka

③ Kanyang kinabukasan at balak sa hinaharap

④ Kanyang mga kaibigan

⑤ Mga kaganapan sa lipunan o balita

⑥ Mga bagay na kanyang pinag-aalalahanan 
at pinpoproblema

6

Weekday Weekend at mga Araw na Walang Pasok

7

(1) Ano ang madalas gawin ng mag-aaral tuwing Sabado?

　　Bilugan ang bilang ng naaangkop sa inyong sagot.

　 (Maaari kayong pumili ng hanggang tigtatlong kasagutan para sa umaga at hapon)

Humigit-kumulang gaano karaming oras sa isang araw ang inyong ginugugol 
kasama ang mag-aaral?
Bilugan ang naaangkop na bilang sa inyong kasagutan para sa mga weekdays 
at gayundin para sa weekend at mga araw na walang pasok.

Saan ginugugol ng mag-aaral ang kanyang mga Sabado?

Bilugan ang naaangkop na bilang sa inyong sagot para sa (1) at (2).

Umaga Hapon

（２）Paano niyo gustong gugulin ng mag-aaral ang kanyang mga Sabado?

　   Bilugan ang bilang ng naaangkop sa inyong sagot.

　   (Maaari kayong pumili ng hanggang tigtatlong kasagutan para sa umaga at hapon)

Umaga Hapon

5 Napag-uusapan ba ninyo ng mag-aaral ang mga sumusunod?
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong kasagutan para sa 
① hanggang ⑥.

1. Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 
pang lugar maliban sa paaralan at bahay

2. Nag-aaral ng art, musika o isports, o 
sumasali sa mga aktibidad ng komunidad

3. Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat 
sa bahay

4. Nanonood ng TV o DVD o naglalaro ng 
video game sa bahay

5. Kasama ang pamilya

6. Naglalaro kasama ang kanyang mga 
kaibigan

7. Wala sa itaas

1. Nag-aaral sa paaralan

2. Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 
pang lugar maliban sa paaralan at bahay

3. Nag-aaral ng art, musika o isports, 
o sumasali sa mga aktibidad ng komunidad

4. Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa 
bahay

5. Nagpapahinga sa bahay

6. Kasama ang pamilya

7. Naglalaro kasama ang kanyang mga 
kaibigan

8. Wala sa itaas

1.  Hindi hihigit sa 2 oras

2.  2 hanggang 4 na oras

3.  4 hanggang 6 na oras

4.  6 hanggang 8 na oras

5.  8 hanggang 10 oras

6.  Mahigit sa 10 oras

1.  0 hanggang 15 minuto

2.  15 hanggang 30 minuto

3.  30 minuto hanggang isang oras

4.  1 hanggang 2 oras

5.  2 hanggang 3 oras

6.  3 hanggang 4 na oras

7.  Mahigit sa 4 na oras

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Oo Medyo Hindi gaano Hindi

1. Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 
pang lugar maliban sa paaralan at bahay

2. Nag-aaral ng art, musika o isports, o 
sumasali sa mga aktibidad ng komunidad

3. Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat 
sa bahay

4. Nanonood ng TV o DVD o naglalaro ng 
video game sa bahay

5. Kasama ang pamilya

6. Naglalaro kasama ang kanyang mga 
kaibigan

7. Wala sa itaas

1. Nag-aaral sa paaralan

2. Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 
pang lugar maliban sa paaralan at bahay

3. Nag-aaral ng art, musika o isports, 
o sumasali sa mga aktibidad ng komunidad

4. Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa 
bahay

5. Nagpapahinga sa bahay

6. Kasama ang pamilya

7. Naglalaro kasama ang kanyang mga 
kaibigan

8. Wala sa itaas



① Hangga’t masaya siya sa kanyang buhay 
eskuwela, hindi ko masyadong iniintindi 
ang marka ng mag-aaral

② Nakapag-aalala kung hindi mag-eenrol 
ang mag-aaral sa tutorial school o art 
classes, atbp. lalo na kung iisipin ang 
kanyang kinabukasan

③ Hangga’t maaari, nais kong makaabot 
ang mag-aaral sa pinakamataas 
na baytang ng pag-aaral

① Ang kanyang pagkatuto na gumawa 
ng mga bagay mag-isa

② Ang kanyang pagiging sensitibo 
sa nararamdaman ng iba

③ Ang kanyang kakayahang sabihin 
ang laman ng kanyang isipan

④ Ang kanyang pagsusumikap patungo 
sa kanyang mga pangarap o mithiin

8

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong mga pananaw tungkol sa edukasyon ng mag-aaral.

（１）Hanggang saang baytang ng pag-aaral niyo nais na magpatuloy ang mag-aaral?

　　 Bilugan ang bilang na naaangkop sa sagot na pinakamalapit sa inyong pananaw.

（２）Ano ang dahilan ng inyong sagot sa (1)?

　　Bilugan ang bilang na naaangkop sa pinakamalaking dahilan.

1. Junior High School

2. Senior High School

3. Technical College (senmon gakko)

4. Two-year degree course (tanki daigaku)
 o Technical High School (koto senmon gakko)

1. Dahil iyon ang nais ng mag-aaral

2. Dahil iyon ang pangkaraniwan

3. Dahil iyon ang naaangkop sa 
kakayahang pang-akademika 
ng mag-aaral

4. Dahil iyon ang naisip kong pinakamabuti bilang tagapangalaga

5. Kolehiyo

6. Masters o PhD

7. Wala sa itaas (　　　　　　　　　　　　　)

8. Hindi ko alam

5. Dahil hindi kami masyadong nakaaangat sa buhay

6. Dahil sa ibang dahilan (　　　　　　　　　　　)

7. Walang partikular na dahilan

9

10

11

(1) Humigit kumulang magkano ang inyong ginagastos sa isang buwan para sa edukasyon ng 
   mag-aaral na tinutukoy ng sarbey na ito liban sa paaralan 

(tutorial school o juku, art classes, atbp.)?

1.  Wala

2.   Hindi hihigit sa 5,000 yen

3.   Mula 5,000 yen hanggang 10,000 yen

4.   Mula 10,000 yen hanggang 15,000 yen

5.   Mula 15,000 yen hanggang 20,000 yen

6.   Mula 20,000 yen hanggang 25,000 yen

7.   Mula 25,000 yen hanggang 30,000 yen

8.   Mula 30,000 yen hanggang 50,000 yen

9.   Mahigit sa 50,000 yen

(2) Gaano kabigat ang epekto ng inyong gastos para sa edukasyon ng mag-aaral liban sa 

   paaralan sa inyong budget?

1. Mabigat

2. Medyo mabigat

3. Hindi gaanong mabigat

4. Hindi mabigat

Ilang mga katanungan hinggil sa kinabukasan ng mag-aaral

Gaano kahalaga ang mga sumusunod hinggil sa edukasyon ng mag-aaral?

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ④.

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa edukasyon ng mag-aaral.

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa (1) at (2).

Ano ang inyong pananaw hinggil sa mga sumusunod?

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ③.

Mahalaga
Mas mahalaga 

kaysa hindi
Hindi gaanong 

mahalaga
Hindi mahalaga

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Oo Medyo Hindi gaano Hindi



① Kapakipakinabang ang mga 
impormasyong handog ng paaralan 
hinggil sa mga aktibidad ng paaralan 
o ng mga klase 
(hal. websayt, publikasyon, atbp.).

② Ipinapaliwanag ng paaralan ang kalagayan 
ng kakayahang pang-akademika ng mga 
mag-aaral nito gamit ang mga resulta 
ng mga pagsusuri hinggil dito.

③ Nagmumungkahi ang paaralan ng mga 
paraan ng pagtuturo sa bahay.

④ Tinutugunan ng paaralan ang mga 
kahilingan ng mga tagapangalaga ng mga 
mag-aaral at maging ng komunidad.

⑤ Madaling sumangguni sa mga guro o 
magparating sa kanila ng mga kahilingan 
hinggil sa edukasyon ng mga mag-aaral.

12

（１）Batid ba ninyo ang mga layuning pang-edukasyon ng paaralan at ang pamamaraang ginagamit 
upang makamit ang mga ito?

1. Batid ko 2. Hindi ko batid

（２）  Para sa mga sumagot ng 1 sa tanong sa itaas.
      (Kung 2 ang inyong sagot, magpatuloy sa susunod na tanong.)

Sang-ayon ba kayo sa mga layuning pang-edukasyon ng paaralan at sa pagpapatupad sa 
mga ito?

1. Natutupad

2. Mas natutupad kaysa sa hindi

3. Hindi gaanong natutupad

4. Hindi natutupad

1. Makapagpapataas ng kanyang kakayahang 
pang-akademika

2. Makapagpapalakas ng kanyang nais 
na mag-aral

3. Makapagpapabuti ng kanyang kakayahang 
makihalubilo sa iba

4. Makapagpapatibay ng kanyang moralidad 
at pakikipagkapwa

5. Makapagpapaisip sa kanya hinggil sa kanyang 
hinaharap, kasama na ang kanyang magiging 
trabaho

6. Makapagpapalakas ng kanyang 
katawan at makapagpagagaling sa 
kanyang kakayahan sa isports

7. Makapagtuturo sa kanya hinggil sa 
kalusugan at tamang pagkain

8. Makapagpapahusay sa kanyang 
kakayahang gumamit ng computer

9. Wala sa itaas

（３）Anong uri ng edukasyon ang inyong inaasahan sa inyong paaralan?

　   Bilugan ang bilang na naaangkop sa lahat ng inyong mga kasagutan.

（４）   Hinggil sa inyong mga kasagutan sa tanong sa itaas.

　　Sa pangkalahatan, natutupad ba ng inyong paaralan ang inyong mga inaasahan dito? Bilugan ang 

        bilang na naaangkop sa inyong sagot.

1. Sang-ayon

2. Mas sang-ayon kaysa sa hindi

3. Hindi gaanong sang-ayon

4. Hindi sang-ayon

13

14

15

Ano ang inyong pananaw hinggil sa edukasyong isinasatupad ng inyong 
paaralan?

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa mga programa ng inyong 
paaralan.
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ⑤.

Gaano niyo kadalas gawin ang mga sumusunod?

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① at ②.

Gaano katotoo ang mga sumusunod?

 Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa (1) hanggang (3).

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong paaralan.

1 2 3 4

4

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong pakikitungo sa komunidad．

(1) Lumalahok ba kayo kasama ang mag-aaral sa mga okasyon ng komunidad．

1. Lumahok ng madalas

2. Lumalahok ng paminsan-minsan

3. Hindi gaanong lumalahok

4. Hindi lumalahok kahit minsan

① Lumahok sa mga okasyon ng paaralan 
gaya ng PTA day ( jugyo sankan) at isports 
fest (undokai).

② Pagbobolontaryo upang sumuporta 
sa paaralan

Madalas Paminsan-minsan Hindi gaano Hindi kahit minsan

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Oo Medyo Hindi gaano Hindi



① Nagbabasa ng mga aklat. (Kabilang ang 
mga e-books ngunit hindi ang mga komiks o 
magazine.)

② Nanonood ng mga balitang may 
kinalaman sa pulitika o mga problemang 
panlipunan o nagbabasa hinggil rito gamit 
ang internet.

③ Nagbabasa ng mga artikulo sa dyaryo 
na may kinalaman sa pulitika o 
mga problemang panlipunan.

16 Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa inyo?

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong mga aktibidad．

（１）May mga aktibidad ba kayong pangkaraniwan kinalalahukan maliban sa inyong trabaho at 

gawain sa bahay?

　　Bilugan ang bilang na naaangkop sa lahat ng inyong mgakasagutan.

1. Mga aktibidad na may kinalaman sa paaralan kagaya ng PTA, atbp.

2. Mga aktibidad ng komunidad kagaya ng homeowners association, atbp.

3. Mga aktibidad na pamboluntaryo liban sa mga nakasaad sa 1. at 2. 

4. Isports at iba pang hobby

5. Pag-aaral para sa pagkuha ng license at iba pang kuwalipikasyon

6. Wala sa itaas

（２）Mayroon ba kayong mga kaibigan o kakilala na maaari niyong pagsanggunian ng inyong mga 

alaala hinggil sa pagpapalaki sa mag-aaral at sa edukasyon nito?

1. Marami

2. Mayroong iilan

3. Wala masyado

4. Wala

（３）Sa inyong palagay, marami bang mga nakikilahok sa edukasyon ng mga mag-aaral sa inyong 

komunidad sa pamamagitan ng pagboboluntaryo sa paaralan atbp.?

1. Oo

2. Medyo

3. Hindi gaano

4. Hindi

17 Gaano niyo kadalas gawin ang mga sumusunod?

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ③.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

（２）Pinagsisikipan ba ninyong mamuhay ng regular at malusog? Bilugan ang bilang na naaangkop 

       sa inyong sagot.

1. Pinagsisikapan

2. Mas pinagsisikapan kaysa sa hindi

3. Hindi gaanong pinagsisikapan

4. Hindi

（３）Interesado ba kayo sa mga pangyayaring nagaganap o mga problemang hinaharap ng inyong

       komunidad at ng lipunan?

　　Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot.

1. Interesado

2. Mas interesado kaysa sa hindi

3. Hindi gaanong interesado

4. Hindi

Madalas Paminsan-minsan Hindi gaano Hindi kahit minsan



Dito nagtatapos ang mga katanungan. 
Nagpapasalamat kami sa inyong paglahok.
I s i l i d  a ng  sa r b ey  sa  Enve l o p e  p a r a  sa  Sa b mi syon ,  se l yuha n  
i to  a t  i sa b mi t  sa  inyong  p a a r a l a n  b ag o  a ng  d e d l ayn .　

（１）Ilang taon na ang ama (o tumatayong ama) ng mag-aaral.
　   (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

（２）Ilang taon na ang ina (o tumatayong ina) ng mag-aaral.
　   (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

18 Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong pamilya.

 Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa (1) hanggang (7).

Bilang pangwakas, ilang mga katanungan hinggil sa inyong pamilya.

（３）Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ama (o tumatayong ama) ng mag-aaral?
　   (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

（４）Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ina (o tumatayong ina) ng mag-aaral?
        (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

（６）Hanggang saang baytang ng pag-aaral ang natapos ng ama (o tumatayong ama) ng mag-aaral?
　   (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

（７）Hanggang saang baytang nga pag-aaral ang natapos ng ina (o tumatayong ina) ng mag-aaral?
　   (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

1. Regular na empleyado

2. Kontraktuwal na empleyado

3. May sariling negosyo o tumutulong sa negosyo ng pamilya

4. Part-time job

5. Walang trabaho

6. Wala sa itaas (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

1.  Elementarya o Junior High School

2. Senior High School

3. Technical College (senmon gakko)

4. Two-year degree course (tanki daigaku) 
o Technical High School (koto senmon gakko)

5. Kolehiyo

6. Masters o PhD

7. Wala sa itaas

1.  24 o pababa    2.  25 hanggang 29　　　3.  30 hanggang 34　　 4.  35 hanggang 39

5.  40 hanggang 44　　6.  45 hanggang 49　　　7.  50 hanggang 59　　 8.  60 o pataas

（５）Magkano ang pangkalahatang sahod ng inyong pamilya sa isang taon (kasama ang tax)?

1.  Hindi hihigit sa 2,000,000 yen

2.  2,000,000 yen hanggang 3,000,000 yen

3.  3,000,000 yen hanggang 4,000,000 yen

4.  4,000,000 yen hanggang 5,000,000 yen

5.  5,000,000 yen hanggang 6,000,000 yen

6.  6,000,000 yen hanggang 7,000,000 yen

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7,000,000 yen hanggang 8,000,000 yen

8,000,000 yen hanggang 9,000,000 yen

 　　　　　　　

1.  24 o pababa   2.  25 hanggang 29　　　3.  30 hanggang 34　　 4.  35 hanggang 39

5.  40 hanggang 44　　6.  45 hanggang 49　　　7.  50 hanggang 59　　 8.  60 o pataas

1. Regular na empleyado

2. Kontraktuwal na empleyado

3. May sariling negosyo o tumutulong sa negosyo ng pamilya

4. Part-time job

5. Walang trabaho

6. Wala sa itaas (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

1.  Elementarya o Junior High School

2. Senior High School

3. Technical College (senmon gakko)

4. Two-year degree course (tanki daigaku) 

o Technical High School (koto senmon gakko)

5. Kolehiyo

6. Masters o PhD

7. Wala sa itaas

9,000,000 yen hanggang 10,000,000 yen

10,000,000 yen hanggang 12,000,000 yen

12,000,000 yen hanggang 15,000,000 yen

Mahigit sa 15,000,000 yen                        


