
 

 

SAME Home Page 
http://www.samenet.jp/ 

English, Chinese, Korean, 
Indonesian, Pilipino, Portu-

guese, Spanish, Vietnamese 

*Gabay sa Pamumuhay 
*Talaan ng Pag-aaral ng 

Nihongo 
*Talaang ng Manggagamot 
na Marunong ng Ibang Wika 
* Talaan ng Kapakipakina-

bang na telepono  

*Kultura, Kasanayan ng 
Japan 

 

Animation Site 

SAME Web-TV 
 

http://www.same-
web.com/  

I-click ang GAIKOKU NEWS 
para sa site sa iba’t-ibang 

wika.  

WEBpage  sa 

TAGALOG  

Ng [SAME]  
http://www.samenet.jp/

philipine/index.html 

May iba’t-ibang impor-

masyon para sa pang-

araw-araw na pamumu-

hay dito sa Shizuoka  

 

 

 

 

Impormasyon sa 

Iba’t-ibang Wika 

ng 「SAME」 

   Enero, 2020  

Paghahanda sa 
NANKAI  

TROUGH MASSIVE  
EARTHQUAKE 

南海トラフ巨大地
震に備えて 

（ワンポイント･ 
アドバイス） 

 
pahina 2 

 
 
 確定申告について 

Ang kabuuang buwis mula sa ating kinita sa loob ng isang ta-
on, mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 ay kailangan nating 
i-file sa ating local tax office. 
Kinakalkula ng inyong employer tuwing Disyembre ang inyong 
taunang kinita.  Ginagawan nila ito ng mga paraan sakali mang 
kailangan ang mga adjustments na tinatawag na year-end ad-
justments o NENMATSU CHOUSEI.  Kailangang bayaran ng tax-
payer kung may mga pagkukulang at kung may sobra naman 
ay maaaring i-refund ito.  Para naman sa mga hindi nakakuha 
ng kanilang year-end adjustments, kailangan ninyong mag-
submit ng final tax return sa local tax office.   

◇ Ang  mga  nagtatrabahong  walang  year-end  adjustment  sa  kanilang  pinagta-
trabahuhan. 

◇Mga nangangailangan ng aplikasyon para sa dependent (nagpapadala ng remittance 
sa pamilya na naninirahan sa ibang bansa)  

◇Ang mga kumita sa loob ng isang taon na mahigit sa 20 milyon yen 

◇ Ang mga mayroong retirement income at iba pa. 
 
Kahit na mayroon year-end adjustment na nagawa, kailangan pa ring mag-file ng in-
come tax return ang mga sumusunod:  

◇ Ang mga nag-retired sa trabaho sa kalagitnaan ng taon na sobra ang withheld tax.   

◇ Ang mga bumili ng bahay na may mortgage. 

◇ Ang mga nagbayad ng mahal sa medical expenses.  (ang kabuuang halaga ay 
kwentahin, mahigit sa 5% na halaga ng kinikita) 

◇ Matapos ang year-end adjustments ay nagpakasal o nanganak at marami pang iba.  
Matapos  ang  year-end  adjustment  ay  may  pagbabago  sa  dependant  dahil  sa 
nagpakasal o nanganak.    May kakailanganing dokumento sa income tax return.  Mag-
file ng tax return sa Tax Department at huwag kalimutang dalhin ang kinakailangang 
mga dokumento.  
Ang pagpapayo at pagpa-file ng income tax para sa mga kinita sa taong 2018.  Paalala 
lamang na ang pagpapayo at pagpa-file ay sa wikang Japanese lamang.  Mangyaring 
magsama ng marunong mag-Japanese kung di pa kayo gaanong hasa sa wikang ito.   
Panahon: Pebrero 17(Biyernes) hanggang Marso 16 (Miyerkules), 2020   
Oras: 9:00~16:00 
Walang  serbisyo  tuwing  Sabado,  Linggo  at  Pista  Opisyal.  (Paalala  lamang  na 
kadalasang maraming tao ang nagpa-file ng income tax)  
Lugar:  Twin Messe Shizuoka (1-10 Magarikane, Suruga District, Shizuoka City)  
Paalala lamang na walang pagpapayo sa Tax Department sa mga panahon ng pagpa-
file ng income tax. 
Impormasyon:  Shizuoka Tax Office, 054-252-8111; Shimizu Tax Office, 054-366-4161  
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Pagpapayo ukol sa Pag-iingat sa Kalamidad 
laban sa Lindol NANKAI Megathrust 

 

Paglisan Dahil sa 
Kalamidad 

 

どうする？災害からの避難 
Maraming uri ng kalamidad ang nagaganap sa 
mundo dulot ng lindol, malakas na ulan at 

hangin.  Noong Oktubre, ang 
Typhoon 19 o Hagibis ay 
nagdulot ng malaking damage 
sa iba’t-ibang parte ng Japan.   
Sa area na ating nasasakupan, 
ano ang mga bagay na 
maaaaring magdulot ng  pan-
ganib sa atin?  Paano tayo 
lilisan o magi-evacuate?   

Narito ang ilang bagay na dapat nating gawin 
kung sakaling may kalamidad:  
 
1.Bago pa magkaroon ng kalamidad, alamin sa 
Hazard Map ang mga lugar na maaaring maging 
peligro o mapanganib sa ating area.  Mahalaga 
na maging aware tayo sa 
mga mapanganib na lugar 
sa kalamidad para handa na 
tayo sa ating mga dapat 
gawin at di na tayo mag-
panic sakali mang magka-
roon ng kalamidad.   
Mga uri ng hazard map na 
dapat i-check: 
Disaster Map (Mapa sa 
Kalamidad),  Tsunami Evacuation Map (Mapa sa 
Paglikas sa Tsunami) , Flood Evacuation Map 
(Mapa sa Paglikas sa Baha), Submergence Evac-

uation Map (Mapa sa Paglikas 
sa Pagkalubog sa Baha) .     
2. Alamin kung saan ang pin-
akamalapit na emergency evac-
uation area at shelter sa ating 
area.  Mahalagang iligtas muna 
natin ang sarili sa ano  mang 
kapahamakan hanggang sa 
mawala ang peligrong pwedeng 

mangyari.  Kung kinakailangan ang mahabang 
paglilisan, ililipat tayo sa mga pansamantalang 
tirahan o hinanjo shelter.   
3.Mahalagang may impormasyon tayo kaagad sa 
mga dapat gawin kung kinakailangang lumisan o 
mag-evacuate.  Sa biglaang pagkakataon, 
kailangan natin ang telebisyon, emergency radio 
para sa impormasyon sa kalamidad.  Maaari rin 
ang mga wireless radio o telephone guide service 
—- 0180-99-5656 (HP of City or Meteorological 
Agency , Prefectural Disaster Information Applica-
tion)   
Detalye:  Crisis Management Division— 054-
221-1236 

 ShIzuoka’S  

Minimum Wage  

静岡県最低賃金 

Ang minimum wage sa Shizu-
oka ay ini-revised noong Ok-
tubre 4, 2019 .  Ito ay 885 
yen  na per hour.  Cover ito sa 
lahat  ng  nagta-trabaho  dito 
sa  Shizuoka,  kabilang  na 
yung mga nagpa-part time ng 

trabaho.  

May mga specific industries 
na may specific rin ang kanil-

ang minimum wage.   

Para sa iba pang katanungan, 
mangyaring makipag-ugnayan 
sa Wages Office ng Shizuoka Labor Bureau— 054-254-

6315.  

Website ukol sa minimum wage-   

http://www.saiteichingin.info/ 

Pagpapautang sa mga 

Single Parents Para sa 

Edukasyon ng mga bata  
教育ローン 

 
Ang pamahalaan ng Shizuoka City ay 
mayroong sistema ng pagpapautang 
para  sa  edukasyon  ng mga  bata.   
Ang sino mang mag-aaral mula sa 
pamilya ng mga single parent na gus-
tong magpatuloy ng pag-aaral sa high 
school o university subalit kapos sa 
pagbabayad sa education funds ay 
maaaring  makapag-apply  sa  siste-
mang ito.   
Ang laang pagpapautang ay tulad ng 
mga gastos sa entrance o admission 
fee sa paaralan, matrikula, pamasahe at marami pang 
kaugnay sa gastos sa edukasyon.  
 
Kailangan lamang ang resibo ng education loans para sa 
panahong hindi lalagpas sa anim na buwan matapos 
makompleto ang edukasyon.   
Ang pagbabayad ay matapos ang panahon ng pagtigil, sa 
loob ng dalawang beses na haba ng loan period (hindi 
hihigit sa 20 taon, walang interes) .   
Mayroong screening at credit limit.   
Maaaging makapag-apply ang mga guardian sa Child-
care Support Division ng bawa’t ward.   
Aoi Ward Office — 2nd floor 054-221-1093 
Suruga Ward Office —  2nd floor  054-287-8674 
Shimizu Ward Office — 1st floor 054-354-2120  
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KONSULTASYON PARA SA 

MGa DaYuhaN Sa “SaME” 
外国人住民のための生活相談 

Ang Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o 
SAME ay naglalaan ng pagpapayo para sa mga dayuhan 
naninirahan  dito  sa  Shizuoka  ukol  sa 
pang-araw-araw na pamumuhay dito sa 
Japan. Mayroon ding pagpapayo ukol sa 
mga legal na karapatan at mga impor-
masyon ukol sa imigrasyon.   
Kung  kinakailangan  ang  dalubhasang 
tagapayo, maaari itong ayusin o ipakilala 
kayo sa mga abogado o administrative 
scriveners.  Ang pagpapayo ay sa iba’t-ibang wika tulad ng 
Tagalog at Ingles.    
Para sa iba pang impormasyon ay mangyaring makipag-
ugnayan sa mga sumusunod:  SAME Shizuoka—054-273-
5931 SAME Shimizu—054-354-2009  

Klase sa Nihongo  

sa Distrito ng Shimizu  

清水区日本語講座 
 
Oka Citizen’s Learning Center  
Shimizu-ku Sakuragaoka-cho 7-1  
054-354-1350 
Klase Tuwing Martes-  magsisimu-
la sa Enero 7, 
10 beses/ 7:00~8:30 pm  
1/7,14,21,28   2/4,18,25  

3/10,17,24 
Klase Tuwing Biyernes—magsisimula sa Enero 10  
10 beses/ 10:00-11:30 am  
1/10, 17, 24, 31  2/7, 14, 18, 21, 28   3/6, 13  
Heartpia-Shimizu 
Shimizu-ku Miyashiro-cho 1-1  
054-371-0294  
Klase tuwing Sabado—magsisimula sa Enero 11  
19:00 to 20:30  
1/11,18,25  2/8, 15,22,29 3/7, 14, 21  
http://www.ac.auone-net.jp/~s.n.kk/or  
Ms. Ukai 090-3939-1168 (Nihongo lamang)  
 

INFLUENZA 
インフルエンザ
い ん ふ る え ん ざ

 

Ang influenza ay isang sakit na 
nabubuo mula sa influenza virus, 
kung  saan  nagdudulot  ito  ng 
impeksyon  sa  lalamunan,  bron-
chial tubes at baga.   
Ang epidemya ng Influenza ay ka-
dalasang nagsisimula tuwing No-
byembre hanggang Disyembre at 
nagiging mas malala sa panahon 

ng Enero hanggang Marso.  
Ang impeksyon nito ay maaaring makuha sa mga 
pasyenteng may ubo o bumabahin.  
Hindi  tulad sa pangkaraniwang sipon,  maaaaring 
lagnatin kayo ng higit pa sa 38℃.  Makakaramdam 
kayo ng mga sintomas tulad ng joint pain, muscle 
pain, sakit ng ulo at marami pa. Kung sakaling may 
mga  sintomas  kayong  nararamdaman  tulad  ng 
nabanggit, mangyaring kumunsulta agad sa inyong 
manggagamot at magpatingin.  Sakaling ito ay influ-
enza,  mangyaring  sundin  ang  mga  sumusunod 
upang hindi ito makahawa sa iba: . 
1. Magpahinga at matulog ng sapat.  
2. Uminom ng maraming tubig gayun din ang tulad 
ng tea o juice at sports drink.   
3. Upang di makahawa sa iba, magsuot ng mask. 
4. Iwasan ang pumunta sa maraming tao tulad sa 
downtown. Huwag magpilit pumasok sa paaralan o 
trabaho.   
Upang  maprotektahan  sa  influenza,  mainam  na 
magpabakuna laban sa influenza taon-taon lalo na 
ang mga bata at may edad.  Dahil sa nauuso na na-
man ito, manyaring ugaliing maghugas ng kamay, 
mag-gargle at magsuot ng mask para sa proteksyon 
ng lahat.  

Parteng Tulong para sa 

mga Gamit at Bayad sa 

Paaralan 

学用品費
がくようひんひ

等
など

の一部
いちぶ

を援助
えんじょ

します 

Ang Shizuoka City ay naglalaan 
ng tulong para sa mga school 
supplies at school expenses ng 
mga estudyante sa elementarya 
at  Junior  High  School  ng 
pampublikong  paaralan  ng 
Shizuoka City.   

Ang  sistema ng  pagtulong  ay 
para  sa  mga  pamilyang 
apektado  ng  krisis  sa 
ekonomiya.  Tumutulong ang pamahalaan ng Shizuoka 
sa mga estudyante  sa elementarya at  Junior High 
School tulad sa mga parte ng mga kailangang school 
supplies  o  parte  ng kabayaran sa  school  provided 
lunch.   

Ang mga prayoridad para sa sistemang ito ay ang mga 
pamilyang tumatanggap ng welfare benefit, mga may 
mahigpit  na  pangangailangang  pang-ekonomikal 
naaayon sa criteria na kailangan ng pamahalaan at 
mga pamilya na ang buong kinikita para sa isang taon 
na kakaltasan pa ng social insurance premiums at iba 
pa ay mababa sa itinalagang halaga ng pamahalaan.   

Ang mga school bag o randoseru at mga uniporme na 
binili  bago pumasok ay maaari  ring  sumailalim sa 
tulong. Mangyaring itago lamang ang resibo at huwag 
iwala ito.  

Kaugnay sa mga detalye ukol sa criteria na batayan ng 
pamahalaan sa pagtulong, klase ng tulong na inilalaan 
at  paga-apply  ay  mangyaring  makipag-ugnayan  sa 
Shizuoka  Shi  Jido  Seito  Shien  Ka  (Young  Student 
Support  Division)  —054-354-2532.  Sa  wikang 
Japanese po lamang ang impormasyon.   

 


