
タガログ語	 
Mga Study Events sa Pamamagitan ng Universidad	 
Tokyo Metropolitan University, Minami Osawa Campus	 

1. Impormasyon 
	  Access：5 minutong paglalakad mula sa Minami Osawa Station,〒192-0397 Tokyo Hachioji, Minami 

Osawa1-1 
	  Contact：Tel 042-677-1111 
	 

	 

	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

2. Atraksyon	  
May 778 na unibersidad sa Japan. Ayon sa Japan Education Ministry Report ng 2010, mula sa 778 
unibersidad sa Japan, ang Tokyo ay may 138 na unibersidad. Ang mga unibersidad na ito ay may 
natatanging katangian. Kahit na ang mga turista ay maaaring bisitahin ang kampus sa unibersidad, 
library, departamento at gayundin, ang iba't ibang mga kaganapan sa unibersidad kada taon. Dahil ang 
pagbisita sa kampus sa unibersidad ay kasama sa Tokyo tour, posible na makita ang iba't ibang aspeto ng 
Tokyo na hindi naranasan ng karaniwan sa Tokyo tour. 
Sa oras na ito, bilang mag-aaral ng Tokyo Metropolitan University, ipakikilala ko ang ilang bahagi ng 
mga kaganapan na isinasagawa ng unibersidad na ito. 
 
Spring Event 
Title：Tradisyonal na Doll Festival para sa mga batang Haponesa	  
Period：Katapusan ng Pebrero ~ Simula ng Marso.	  
Charge：Free	  
Content：Ang kaganapan na ito ay bukas sa mga banyagang mag-aaral at pati na rin mga banyagang 
turista 
 
Maaari kang makaranas ng tradisyonal na Doll Festival ng mga batang Haponesa. Sa pagdiriwang na ito 
maaari kang kumanta ng mga awitin ng Doll Festival, uminom ng Japanese tea na may tipikal na 
Japanese sweets. Ito rin ay isang atraksyon na ang mga mag-aaral ng Tokyo Metropolitan University ay 
may kakayahang makipag-usap sa iba't ibang mga wika, lalo na sa Ingles, depende sa taon ng 
pagdiriwang. 
 
Autumn Event 
Title：    Miyako Festival (Home Coming day)	  
Period：  Simula ng Nobyembre	  
Charge：	 Sa mga piling kaganapan lamang 
Content：Ang iba't ibang mga stall na pinapatakbo ng mga estudyante ay nakalinya na kung saan maaari 

mong tangkilikin ang pagkain, inumin, talk show at live band. Mayroong higit sa 100 na mga 
kaganapan na maaari mong maranasan sa isang araw. Kasama na rin ang makatwirang bayad 
sa atraksyon. 

 
※ Para sa panahon at schedule ng events, maaaring tumawag sa telepono ng 
universidad Tel 042-677-1111  
	 
	 
Miyako Matsuri kung saan nakalinya ang mga Stalls. 
	 

Homepage for Images: 
https://pro.foto.ne.jp/free/product_dl.php/cPath/21_32_107/products_id/3202 
 
Maaari kang mag-enjoy hanggang 2018/2/28 

Hino Campus Idabashi Campus 

Arakawa Campus 

Akihabara Campus 

Harumi Campus 


