
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  
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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）
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Ika-66 ABE KAWA FIREWORKS EXHIBITION 

第66回安倍川花火大会 

Ang taunang summer event ng Shizuoka ay nakatakdang ga-
napin sa darating na Hulyo 27.  May 15,000 na uri ng fire-
works ang matutunghayan.   Kaya huwag ninyong kaligtaan 
ang event na ito!  

Petsa:  Hulyo 30 (Sabado) 19:00-21:00 

Lugar:  Abe River Bridge upper stream  

Maaaring magtungo sa lugar ng event sa pamamagitan ng 
paglalakad, taxi o shuttle bus.  Mula sa JR Shizuoka Station ay 
may 40 minutong paglalakad.  Kung taxi ay may 10 minuto naman.  Wala pong mga avail-
able na parking lot.  Mula pagitan ng 17:00 hanggang 22:00 ay may pantrapikong regu-
lasyon.  Maaari lamang maglakad o nakabisekleta.  Maaari ring sumakay sa mga pam-
publikong sasakyan.  Sa araw ng event ay mayroon ding shuttle bus na masasakyan sa 
Kencho Minami Bus Stop.  Ang bayad ay 190 yen.   

Napaka-crowded sa araw ng event kaya't mangyaring sundin lamang ang mga regulasyon 
ng pulisya, guard at traffic instructor.   
Kung sakaling umulan sa araw ng event,  ipagpapatuloy ito kung maliit lamang ang ulan 
subalit kung malakas ang ulan ay ipo-postponed ito.  
Para sa iba pang impormasyon ay maaari kayong tumawag sa tagapagpatupad ng event 
na ito mula 7:00 ng umaga sa telepono – 0180-99-5873.  Maaari ring tumawag sa head-
quarter ng Abe Kawa Hanabi Taikai sa telepono – 054-221-7199.  Sa wikang Japanese 
lamang ang serbisyo.   

SCHEDULE ng PRACTICE sa KAPPORE DANCE 
Sa mga nais sumali sa Kappore Dance para sa darating na SHIMIZU 
MINATO MATSURI event na gaganapin sa darating na Agosto 3 at 4 sa 
Shimizu District ay mayroong practice na gaganapin sa mga sumusunod 
na araw:   
Petsa:  Hulyo 5(Fri), 6(Sat), 19(Fri), 20(Sat), 
Oras:  19:00~20:45  
Lugar:  Marine Park, Shimizu District, Minto cho 1 chome 

72
nd 

SHIMIZU MINATO FESTIVAL 

第72回清水みなと祭り 

Ang Shimizu Minato Festival ay taunang summer event sa 
Shimizu District ng Shizuoka City.  Sa taong ito ay tatlong 
araw na gaganapin ang event— simula Agosto 2 (Biyernes) 
hanggang 4 (Linggo).  Matutunghayan ang dalawang araw 
na parada ng pagsasayaw ng kilalang tradisyonal na sayaw 
na Kappore na kalalahukan ng may 20,000 mamamayan ng 
Shizuoka.  Meron ding parade ng Shimizu Yukata Odori 
Dance kung saan mamamalas ang makukulay na yukata.   
Sa Hinode wharf ay itatampok ang Marine Fiesta kung saan 
may mga exhibit na itatanghal sa publiko ang Maritime Self 
Defense Force, Japan Air-Self-Defense Force, Japan Ground-
Self-Defense Force at marami pang iba.   
Sa huling araw ng event ay itatampok ang isang oras na fireworks exhibition sa kara-
gatan.  May 10 libong fireworks ang mamamalas.  
Marami pang ibang itatampok sa event.  Para sa ibang detalye ay mangyaring tungha-
yan ang homepage ng event--  HP: http://www.minatokappore.jp/    
Maaari ring makipag-ugnayan sa Shimizu Minato Festival Committee sa telepono- 
054-354-2189.
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Pagpapayo ukol sa Pag-iingat sa 
Kalamidad laban sa Lindol NANKAI 

Megathrust 

Ano ang mga dapat gawin 

kapag may lindol? 

地震
じ し ん

が起
お

きたらどうしますか？ 
Hindi natin alam kung kailan at kung saan 
magkakaroon  ng  lindol.   Sakali  mang 
maramdamang may lindol, gawin natin ang 
mga sumusunod: 

Kung nasa bahay: 
1. Pumasok o magkubli sa
ilalim ng lamesa o desk.
2. Kapag tumigil na ang
lindol,  patayin  natin  ang
mga apoy.
3. Kasunod nito, buksan
natin ang mga pinto at bin-
tana.
4. Huwag kaagad lumabas.

Alamin muna ang kondisyon ng kapaligiran. 
5. Magsuot ng sapatos.
6. Ihanda  ang  mga  gamit  na  pang-

emergency.

Kung nasa labas:  
1. Kung nasa loob ng ele-
vator… pindutin ang lahat
ng button.  Lumabas agad
sakali mang bumukas ang
pinto ng elevator at pindu-
tin ang emergency connect-
ing button.
2. Kung nasa supermarket o department
store… Mag-ingat sa mga maaaring magbag-
sakang gamit at mga mababasag na salamin.
Pakinggan ang mga anunsyo ng mga staff ng
supermarket o department store.
3. Kung nasa loob ng sasakyan… Ihinto ang
sasakyan  sa  kaliwang  bahagi  ng  daan.
Lumabas ng sasakyan sakali mang tumigil na
ang lindol.  Iwanan and susi ng sasakyan at
huwag i-lock and pinto ng sasakyan.
4. Kung nasa loob ng bus o train… Huwag
agad  bumaba  o  lumabas  ng  sasakyan.
Makinig muna sa anunsyo para sa mga dapat
gawin.
5. Kung nasa tabi ng dagat… lisanin kaagad
ang tabi ng dagat.  Maaaring magkaroon ng
tsunami o malaking alon.  Magtungo agad sa
malayo at mataas na lugar.

Ang Japan Tuwing Hulyo 
Hulyo/Agosto 7 Star Festival (Tanabata): Ang Tanabata ay isa sa mga 

festival sa Japan at hindi ito national holiday .   

Ang Tanabata o Star Festival ay ginaganap tuwing Hulyo 7 (sa ibang 

lugar ay Agosto) ng bawa’t taon.  Ayon sa alamat ng Chinese, may 

dalawang magkahiwalay na magkasintahang star na sina Altair at 

Vega.  Nagkikita lamang sila sa pamamagitan 

ng milky way tuwing ika-7 ng Hulyo.    

Ang isa sa popular na kinagawian tuwing Tana-

bata ay ang pagsusulat ng mga wishes sa ma-

habang makulay na papel at sinasabit ito sa 

naka-display na bamboo tree at umaasang 

ang wishes ay magkakatotoo.   

67th Shimizu Tanabata Festival 清水七夕まつり 
Huwag kaligtaan bisitahin ang taunang pagdiriwang ng Shimi-
zu Tanabata Festival.   

Petsa: Hulyo 4～7 /Oras: 10:30-21:00 
Lugar:  Shimizu Shopping area  
Maraming mga special at makulay na ornaments ang nakadis-
play at nakasabit sa kahabaan ng daan o arcade ng shopping 
area.  Maaari rin kayong magsabit ng inyong  mga wishes sa 
mga sangay ng bamboo na naka-display sa daan.   

Ika-3 Lunes ng Hulyo (national holiday) Marine Day 

(Umi no Hi): Ang Pista Opisyal na ito ay pasasalamat sa 

lahat ng biyayang nagmumula sa karagatan.  Sa taong 

ito,  ipagdiriwang ang Marine Day sa Hulyo 15.  

Sa taong 2020 ay pansamantalang ipagdiriwang ito sa 

Hulyo 23 upang humaba ang holiday para sa pagbubukas ng 2020 

Tokyo Olympics.   

Mahalagang Impormasyon Ukol sa 

Aplikasyon Bilang Refugee  
(Hango sa webpage ng “Pamahalaan Pan-

lalawigan ng Shizuoka”)  
出入国管理及び難民認定法について 

Ang Kawanihan ng Imigrasyon ng Kawagaran ng Hus-
tisya ay naglabas kamakailan ng impormasyon ukol 
sa pag-aaplay bilang isang refugee. 
Basahin ng maigi ang kalapik na mahalagang anunsyo 
na kanilang isinalin sa wikang Filipino.  

Hindi lahat ng pagkakataon ay maaaring magtrabaho 

sa Japan kapag nag-apply sa pagkilala bilang refugee  

Marso, 2019 
Kawanihan ng Imigrasyon 

Kagawaran ng Katarungan 

Ang paunawang ito ay sadyang para sa mga short –term visitor 
(Pansamantalang Bisita) na magpapalit ng status sa pamamagitan 
ng pagaaplay para sa pagkilala bilang refugee habang nasa Japan.   
Ang pagkilala ng status bilang refugee ay Sistema para sa mga refu-
gee na dumating sa Japan upang takas an ang pagmamalupit sa ban-
sang pinagmulan at humanap ng proteksyon at hindi para sa mga 
nais magtrabaho sa Japan.   
Hanggang ika-14 ng Enero 2018, karamihan sa mga nagaaplay para 
sa pagkilala ng status bilang refugee ay pinahintulutang magtrabaho 
pagkatapos ng 6 na buwan mula noong ipasa ang aplikasyon.  
Gayunpaman, binago ng Kawanihan ng Imigrasyon, Kagawaran ng 
Katarungan ang pamamaraang ito noong ika-15 ng Enero 2018 at 
ang mga aplikante na maliwanag na hindi tumutugma sa status 
bilang “refugee” na itinakda sa 1951 Refugee Convention ay HINDI 
pahihintulutang tumira o magtrabaho sa Japan kahit nasa kalagit-
naan ng proseso ang aplikasyon.   Ang ganitong aplikante ay mapa-
pailalim sa prosesong pag-alis (kabilang ang proseso ng deportasyon) 
sa oras na natapos ang panahon ng pananatili.  
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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 Mul-

ticultural  Exchange 

o SAME  ay  nagla-

laan ng  pagpapayo

para  sa mga 

dayuhan naninira-

han dito sa Shizuo-

ka ukol sa pang-araw-araw na pa-

mumuhay  dito  sa  Japan.  Mayroon 

ding pagpapayo ukol sa mga legal na 

karapatan at mga impormasyon ukol 

sa imigrasyon.   

Kung kinakailangan ang dalubhasang 

tagapayo, maaari itong ayusin o ipaki-

lala kayo sa mga abogado o adminis-

trative 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  

Shimizu Tomoega-
wa Tourou  

(Floating Lantern 
Festival)  

清水巴川灯ろうまつり 
May humigit  kumulang  na 
4,000  na  floating  lantern 
ang  mamamalas  sa 
kahabaan ng  Tomoe River 
kaugnay ng taunang pagdiri-
wang ng Shimizu Tomoega-
wa Tourou Festival na gina-
ganap tuwing Hulyo 16.   
Layunin ng pagdiriwang ang  

pagpapahalaga  at  pag-alala  ng  mga 
Hapon  sa  kanilang  mga  pumawing 
ninuno.  Hinihiling rin nila sa okasyong ito 
ang kaligtasan ng buong pamilya at mai-
wasan ang anumang sakit o disaster sa 
buhay.   
Itatampok rin sa pagdiriwang ang mga 
night stall o market at ang hand-held fire-
works.   
Petsa:  Hulyo 16, Martes 18:30-21-00 
(Sakali mang umulan, postpone ito hang-
gang Hunyo 18.   
Lugar:   Kahabaan  ng  Tomoe  River  
(pagitan ng Chigobashi bridge at Minato-
bashi bridge) , Shimizu Ginza Shopping 
Street, Irie Shopping Street, Jirocho-dori 
Shopping Street, Mansei Cho  
Impormasyon:   Shimizu To-
moegawa  Tourou  Festival 
Executive  Community 
(Shizuoka Chamber of Com-
merce  Shimizu  Branch  Of-
fice) 054-353-3402. 

Summer na naman! 

Magtungo tayo sa beach ! 
海へ行こうよ！ 

Gabay ng ilang beach sa loob ng area ng Shizuoka City :  
Miho Uchihama Beach 
Petsa ng serbisyo— Hulyo 14~ Agosto 31  
Pagpunta—  Shizutetsu Just Line (Miho Yamanote Line), 
bumaba sa S-pulse Renshujo entrance/  Suijo Bus Stop 
Miho Masaki Beach  
Petsa ng serbisyo— Hulyo 14~ Agosto 31  
Pagpunta—  Shizutetsu Just Line (Miho Yamanote Line), bumaba sa Tokai Uni-
versity Miho Aquarium  
Mochimune Coast Beach  
Petsa ng serbisyo— Hulyo 21~ Agosto 18  
Pagpunta— JR Tokai Line — bumaba sa Mochimune Station 
Shizutetsu Just Line (Mochimune Line), bumaba sa Mochimune Rojin Fukushi 
Center   
Impormasyon— Tourism and International Relation Division, Tel 221-1421    

Beach Fiesta in KANBARA 

Maaaring ma-experience ang hot air ballon at flying 
beach sandal game.   
Petsa:  Hulyo 14, Linggo 9:00~13:00  
Lugar:  Kanbara coast (7 minutong paglalakad mula 
sa JR Shin Kanbara Station, Shimizu District, Kanba-
ra 
Impormasyon:  Kanbara Beach Fiesta Committee—
090-5607-6038 
City River Section:  221-1131  


