
Imbitasyon sa ika-28 na Japanese Essay Contest para sa mga 
Dayuhang Technical Intern Trainees at Trainees. 

 

Pagbati sa inyong mga technical intern trainees at trainees. 
Sa taong ito,muli naming isasagawa ang Japanese Essay Contest para sa mga dayuhang 

technical intern trainees at trainees 
 

１．Naaangkop Lahat ng technical intern trainees at trainees na nakatira sa Japan sa panahon ng 
aplikasyon ay maaaring lumahok. 
▼Isang essay lamang na isinulat ng aplikante at hindi pa napa-published ang maaaring ilahok. 

２．Panahon ng aplikasyon Abril 1,2020 (Miyerkules)～ Mayo 11,2019 (Lunes)(kailangan na dumating 
ang entry sa petsang ito) 

３．Tema Open theme（Walang partikular na tema kaya maaari ninyong isulat ang anumang ninanais 
na tema.） 

４．Wika Japanese 
５．Format 3 pages at mayroong 400-character sa A4 size Japanese manuscript paper (max. na 1,200 

characters) 
▼Ang essay ay kailangan na nasa original na kopya at handwritten ng aplikante. Ang mga essay na 

ginawa mula sa word processor o personal computer ay hindi tatanggapin. 
▼Siguraduhin na may pamagat ang essay at ilagay ang inyong pangalan (sa labas ng guhit ng 

manuscript paper) 
▼Maaaring sumulat ng patayo o pahalang(vertical o horizontal) 
▼Maaaring gumamit ng kahit anong panulat ngunit kung gagamit ng lapis, piliin ang 2B grade o mas 

makapal pa dito. 
▼ Ang manuscript paper ay maaaring i-download sa website ng JITCO (  

https://www.jitco.or.jp/) ・  JITCO Japanese Teaching Materials Hiroba site (  
http://hiroba.jitco.or.jp/ 

６．Paraan ng paglahok Kumpletuhin ang itinalagang application form,isama sa essay at ihulog sa mga 
sumusunod na address. 

＜Mailing address＞ 
Essay Contest Secretariat 
Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) 
Igarashi Building 11th floor, 2-11-5 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 
〒108-0023 

▼Mangyari lamang na kopyahin ang application form sa page 37 ng booklet na ito. 
O kaya naman, maaaring i-download ito mula sa JITCO Japanese Teaching material Hiroba sa 
website ng JITCO 

▼Ang application form ay maaaring punan ng mismong aplikante ngunit siguraduhin na walang 
makakaligtaang impormasyon. 

▼Hindi tatanggapin ang aplikasyon kung sa fax o e-mail ipapadala. 
７．Premyo First prize（4 technical intern trainees o trainees）…certificate at cash (50,000 yen) 

Second prize（4 technical intern trainees o trainees）…certificate at cash (30,000 yen) 
Third prize（20 technical intern trainees o trainees）…certificate at cash (20,000 yen) 
Consolation prize（20 technical intern trainees o trainees）…cash (10.000 yen) 
▼Ang mga essay na nanalo ng 1st,2nd,3rd, at consolation prizes ay pagsasamahin sa booklet na 

pamamagatang “Koleksyon ng mga nanalong essay sa Japanese Essay Contest”. 
８．Announcement ng mga nanalo Ang mga nanalo ay ipaaalam sa pamamagitan ng kompanya o 

organisasyon na inyong pinapasukan at matutunghayan din sa website ng JITCO sa katapusan ng 
August 2020. 

９．Iba pa (1) Hindi sasagot ang JITCO sa anumang katanungan ukol sa proseso ng pagpili. 
(2) Ang mga entries na kulang sa mga kinakailangang requirements ay hindi isasama. 
(3) Gagamitin lamang ang mga impormasyon na personal na nakalagay sa application form 

kung kailangan sa mga bagay na may kaugnayan sa contest. 
(4) Ang mga naipasang entry ay hindi na maaaring ibalik. 
(5) Ang JITCO ay mayroon copyright sa mga entries na ipinasa. 

10．Para sa mga katanungan Essay Contest Secretariat 
Training Assistance Division, Human Resources Development Department Japan International Training 
Cooperation Organization 
Tel.：03-4306-1184 ／ Fax：03-4306-1119 
 

Tandaan: Sa dahilan na hindi makakasama sa pagsusuri ang kopya o duplikadong manuscript, 
siguraduhin na ipadala ang original na may pirma ng mismong aplikante. 

 



Makakatanggap ang mga aplikante ng booklet ng mga nanalong essays kung saan nakalagay din ang 
listahan ng lahat ng lumahok.（pangalan ・pinapasukang kompanya） 

 


