
静岡県立ふじのくに中学校校章募集要項（タガログ語版） 

Mga Alituntunin sa Pag-sumite ng Sagisag ng Shizuoka Prefectural Fujinokuni 

Junior High School 

 

１ Layunin 

Kumalap ng ideya mula sa publiko para sa disenyo ng sagisag ng  "Fujinokuni 

Junior High School". 

(Ang Fujinokuni Junior High School ay magbubukas sa Abril 2023.) 

 

２ Tagapangasiwa 

Ang "Lupon sa Pagtatayo ng Fujinokuni Junior High School" ng Board of Education 

ng Shizuoka. 

 

３ Paraan ng pag-sumite ng aplikasyon 

(1) Isusumiteng dokumento 

Mangyaring sagutan ang dokumento ng aplikasyon at isumite ito. 

・ Maaaring i-download ang dokumento ng aplikasyon mula sa website ng 

Fujinokuni Junior High School. (Ang dokumento ng aplikasyon ay matatagpuan 

din sa likod ng recruitment leaflet.) 

 

(2) Pag-kumpleto sa aplikasyon 

Tiyakin na nailakip sa aplikasyon ang A hanggang C. 

A. Ang naisip mong sagisag ng paaralan 

・ Ang sagisag ay 5 cm x 5 cm ang sukat. 

・ Kulayan ito. 

・ Maaari mong iguhit ng kamay o gumamit ng software sa kompyuter. 

・ Isang sagisag lamang sa bawat isang aplikasyon. 

B. Maiksing paliwanag tungkol sa sagisag ng paaralan na iyong naisip  

・ Dahilan ng iyong naisip na sagisag ng paaralan 

・ Ano ang ipanapahiwatig nito? 

C. Ang iyong adres, pangalan, numero ng telepono 

・ Kapag ang sagisag ng paaralan ay isusumite ng isang grupo, isulat 

ang pangalan ng grupo, pangalan, adres at telepono ng kinatawan. 

 

(3) Paraan ng pagsumite ng aplikasyon 

・ Mangyaring ipadala sa pamamagitan ng koreo o e-mail. 

・ Ipadala ito sa Board of Education ng Shizuoka, Gimukyōiku-ka, Night Junior 

High School. 

Address: 9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8601 

E-mail address kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 



 

A. Mga paalala kapag ipapadala sa pamamagitan ng koreo 

・ Pakilagay ang aplikasyon sa isang sobre. 

・ Ang sobre at halaga ng pagpapadala ay inyong sasagutin. 

B. Mga paalala kapag ipapadala sa pamamagitan ng e-mail 

・ Mangyaring i-save ang guhit ng sagisag sa JPEG format at i-paskil ang 

file sa dokumento ng aplikasyon. (Ang file ay hindi dapat lalagpas sa 

500KB ang laki.) 

・ Paki-attach ang dokumento ng aplikasyon at ipadala ito. 

・Ang paksa ng e-mail ay dapat "ふじのくに中学校校章応募". 

 

４ Mga paalala sa pagsumite ng aplikasyon 

・ Kung marami kang naisip na disensyo ng sagisag ng paaralan, maaari mong 

ipadala lahat ito. 

・ Mag-sumite ng isang disensyo bawat isang dokumento ng aplikasyon. 

・ Maaari mag-sumite ng disenyo ng sagisag ng paaralan bilang isang grupo. 

 

５ Mga maaaring mag-sumite ng aplikasyon 

Bukas sa lahat. 

 

６ Panahon ng pagtanggap ng disensyo 

Mula Mayo 17, 2022 (Martes) hanggang Hulyo 8, 2022 (Biyernes) 

* Pakitiyak na matanggap namin ito sa ika-8 ng Hulyo (Biyernes). 

 

７ Pagpili ng disensyo 

Ang Lupon sa Pagpili ng Sagisag ng Fujinokuni Junior High School ng Shizuoka 

ang siyang magpapasya sa sagisag. 

 

８ Anunsyo ng napiling sagisag 

Ang Board of Education ng Shizuoka ay derechong ipagbibigay alam sa tao/grupong 

nag-sumite ng napiling sagisag. 

 

９ Parangal sa napiling sagisag 

Isang souvenir ang ipapadala sa nag-disenyo ng napiling sagisag ng paaralan. 

 

10 Mga kondisyon ng aplikasyon 

(1) Huwag mag-sumite ng sagisag na may hawig sa sagisag ng ibang paaralan o 

kumpanya. 

(2) Ang copyright ng napiling sagisag ng paaralan ay magiging pag-aari ng 

Lalawigan ng Shizuoka. 



(3) Maaaring dagdagan o baguhin ng Board of Education ng Shizuoka ang disenyo 

ng sagisag ng paaralan na iyong isinumite. 

(4) Ang bilang ng mga aplikasyon na iyong isinumite ay walang kaugnayan sa 

pagpapasya ng lupon. 

(5) Hindi ibabalik ang isinumiteng disensyo. 

(6) Ang gastusin sa pagsusumite ng disenyo ng sagisag ay sagot ninyo. 

 

11 Para sa Katanungan 

Board of Education ng Shizuoka, Gimukyōiku-ka, Night Junior High School 

Address: 9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8601 

Email address: kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 

Telepono: 054-221-3106 

    Shizuoka Prefectural Fujinokuni Junior High School Homepage → 

 


