
 

 

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 
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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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PAGPAPAYO SA KUNG ANO-ANONG BAGAY 
なんでも、かんでも相談会 

May mga mabigat ba kayong inaalala o problemang bum-
agabag? Bakit di n’yo subukan pumunta sa event na ito.   

Ito’y libreng pagpapayo ukol sa karamdaman o pagpapagamot, 
kapakanan o welfare kaugnay sa pang-araw-araw na pamumu-
hay, pagpapalaki ng anak, legal na karapatan, status ng panini-
rahan, trabaho at marami pang iba. May mga espesyalistang 
tagapagpayo tulad ng mga taga-social welfare, manggagamot at abogado .  May laang 
interpreter din para sa mga mangangailangan.  Maaaring magtungong direcho sa nak-
asaad na lugar at petsa sa ibaba: 

Petsa:  Setyembre 14, Sabado  
Oras:  2:00 pm—4:00 pm (Huling pagtanggap 3:30pm) 

Lugar:  Shimizu Hoken Fukushi Center 4F (Shibukawa 2-12-1) 
Tagapamahala/ impormasyon:   Shizuoka City Shimizu Doctor’s Association at Shizuoka 
Shi Shakai Fukushi Kyougikai—054-371-0305 

 PagpaPAREHISTRO sa mga Authorized na  

Paalagaan sa Bata, Nursery School at 

Kindergarten  

認定こども園・保育園・幼稚園の入園受付け 
Sisimulan sa buwan ng Setyembre ang pamamahagi ng mga application guidelines para sa 
mga authorized na paalagaan ng mga bata, nursery school at kindergarten. Kung nais nin-
yong ipasok ang inyong anak sa mga paalagaan ng bata, nursery school o small child care 
facilities, maliban sa mga aplikasyon para sa bawa’t pasilidad ay kakailanganin din ang au-
thorization para sa pangangailangan ng bata at edad ng bata.  Ang authorization ay may 3 

uri, No. 1, No. 2, No. 3 sa bawat authorized na Ward.   

No. 1 -- ang qualified age ay 3 taon pataas.  May 4 na oras na maaaring pumasok o 

magpaalaga. Ang maaaring gamiting pasilidad ay ang mga authorized na paalagaan sa bata.  

No. 2 – ang qualified age ay 3 taon pataas.  Maaaring pumasok o magpaalaga hanggang 11 
oras o di bababa sa 8 oras.  Ang maaaring gamiting pasilidad ay ang mga authorized na paal-

agaan sa mga bata, nursery school o small child care facilities.  

No. 3 – ang qualified age ay di bababa sa 3 taon.  Maaaring pumasok o magpaalaga hang-
gang 11 oras o di bababa sa 8 oras.  Ang maaaring gamiting pasilidad ay ang mga author-

ized na paalagaan sa mga bata, nursery school o small child care facilities.  

Kung magpapatala para sa authorized na child institute sa No. 2 o No. 3, kailangang tumutu-
gon ito ayon sa mga nangangailangan ng childcare.  Para sa karagdagang impormasyon, 

mangyaring sumangguni sa bawat Ward Offices ng Child Care Support Division. 

Ang guidelines application ay ipamamahagi mula Setyembre 17 (Martes) sa mga authorized 
na pampribado o pangmunisipal na child institution, gayun din sa bawa’t Child Care Support 

Division ng mga ward offices.   

Ang tanggapan ng aplikasyon sa No.1 para sa authorized na pang-municipal na child institu-
tion ay mula Oktubre 1 (Martes)~ 4 (Biyernes).  Mag-aplay sa nais ninyong pasukang paala-
gaan.  Sa mga pribadong authorized na child institution ay mula Oktubre 1 (Martes) ang ap-

likasyon.  

Ang tanggapan ng aplikasyon sa No.2 at No.3 ay mula Oktubre 1 (Martes) hanggang Oktubre 
31 (Huwebes).   Mag-aplay sa unang nais ninyong pasukang paalagaan o sa bawa’t Child 

Care Support Division ng ward offices. 

Ang gabay para sa pasilidad, kabayaran, handicap child nursery at ibang nais ninyong mala-

man ay maaaring isangguni sa Child Care Support Division.  

*Child Care Support Division, Aoi District (Shizuoka City Hall 2F)  Tel 221-1095 /Fax 221-
1097  *Child  Care  Support  Division,  Suruga  District  (Suruga  Ward  City  Hall  2F)  Tel:  
287*8673/ Fax 287-8805 *Child Care Support Division, Shimizu District (Shimizu Ward Of-
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Pagpapayo ukol sa Pag-iingat sa 
Kalamidad laban sa Lindol NANKAI 

Megathrust 

KUNG MAGI-EVACUATE 

避難
ひ な ん

するときは 

Sakali  mang 
magkaroon ng lindol, 
maaaring magkaroon 
ng  tsunami  o 
landslides.  Maaari rin 
na may mga gusaling 
gumuho  at 
magkaroon ng sunog.  

Mangyaring lumisan agad sa ligtas na lugar.  
Sa inyong pagi-evacuate, mag-ingat sa mga 
maaaring  bumagsak  na  mga  sementong 
pader, maaaaring bumagsak na salamin ng 
bintana o tile ng bubong, nagkalat na bubog 
at marami pang iba. Bago pa lamang magka-
roon ng disaster, i-check muna natin ang lig-
tas na route papunta sa ating evacuation cen-
ter.   

★ Huwag kalimutan! 
Tanggalin ang lahat na nakasaksak na appli-
ances at patayin ang mga main switch ng 
kuryente. 
Alamin kung nasa ayos ang receiver ng inyong 
telepono. 
Siguraduhing naisara ang main switch ng in-
yong gas. 

★ Ligtas na pamamaraan sa pagi-evacuate 
1.  Mag-iwan ng memo na nakasulat ang lu-
gar ng inyong pinuntahang evacuation.  
2.  Magsuot ng may mahabang manggas na 
shirts  at  mahabang  pantalon  para  pam-
protekta sa inyong sarili. 
3.  Gumamit ng helmet o bousai zukin, pam-
protekta ng inyong ulo. 
4.   Ilagay sa rucksack ang mga gamit upang 
walang bitbitin sa kamay.   
5.  Mag-gunte o working globes upang di ma-
sugatan ang kamay sa mga basag na salamin 
at iba pa.   
6.  Magsuot ng may makapal na platform at 
matibay na sapatos. 
7.   Magdala  lamang 
ng mga importanteng 
gamit o bagay. 
8.  Hawakang mabuti 
ang  mga  matatanda 
at  bata  sa  oras  na 
magi-evacuate. 
9.   Iwasan ang mga 
masisikip  na  lugar, 
tabi ng mga pader o 
ilog sa pagtakas. 

Ang Japan Tuwing Setyembre 
            日本の9月 

1—- Disaster Prevention Day (BOUSAI NO HI) — Ang 
araw na ito ay ang paggunita sa naganap na 1923 
Great Kanto Earthquake.  Sa araw na ito ay gina-
ganap ang malawakang disaster preparations lalo na 
sa parte ng Kanto Region.    

16—- Respect-for-the-aged Day (KEIRO NO HI )— Ang Pista Opis-
yal na ito ay tuwing ika-3 Lunes ng Setyembre.  Ito 
ay itinatag noong 1966 bilang respeto sa mga may 
edad sa komunidad at pasasalamat sa mga naiba-
hagi nila sa society at pagdiriwang ng kanilang ma-
habang buhay.   

23 —- Autumnal Equinox Day (SHUUBUN NO HI)-- Ito ay Pista 
Opisyal.   Ito ang panahon na ang araw ay nagko-
cross over sa equator mula sa northern papuntang 
southern hemisphere.   Ito  ang nagiging dahilan 
kung bakit ang araw at gabi ay pareho na ang haba.  
Samantalang sa northern hemisphere naman ay 
magsisimulang maging maiksi ang araw at ang gabi 
ang mahaba.  Dito sa Japan, Hindi lamang ito ang 
panahon para sa pagpapalit ng panahon kundi ang 
pagbibigay respeto rin sa mga yumaong pamilya.   

Kalagitnaan ng Setyembre—  Autumnal Moonlight Viewing 
(OTSUKIMI) … Ayun sa tradisyon, ito ang panahon ng 
pagpapasalamat sa masaganang ani.  Ito rin ang panahon na 

nagdidisplay sila ng mga ornaments at offerings sa 
bintana o veranda kung saan natatanaw ang bu-
wan.  Naglalagay sila ng mga pampas grass at iba 
pang autumnal herbs sa mga vases.  Mayroon ding 
mga dishes tulad ng dumplings, seasonal foods 
tulad ng grapes, permissons, pears at iba pa.   

Layunin ng Lungsod ang isang 

LIpunang KaSaMa ang May Iba’t-

IBANG KULTURA 

多文化共生のまちを目指して 
Ang dami ng populasyon ng mga dayuhang nanini-
rahan sa Shizuoka City ay humigit na sa 10,000.  
Tumaas din ang bilang ng mga dayuhang bumibisi-
ta sa Shizuoka dahil sa impluwensa ng 2020 To-
kyo Olympics and Paralympics at iba pa.  Itinata-
yang mas tataas pa ang mga dayuhang maninira-
han at bibisita dito sa Shizuoka City .    
Ang Shizuoka City ay nagsagawa ng patakaran kaugnay sa pagtata-
guyod ng isang  lipunang may iba’t-ibang kultura kung saan ang lahat 
ng tao na may iba’t-ibang nasyonalidad at kultura ay maaaaring mani-
rahan na nagkakaisa at may respeto sa mga pagkakaiba ng kultura.  
Sa kasalukuyan ang dami ng mga dayuhang naninirahan sa Shizuoka 
ay umabot na sa 10,242 ayon sa report noong Abril.   21.2% nito ay 
ang mga Chinese na may pinakamaraming dami, sumunod ang Pilipi-
nas , 13.2% at  ang Korean ay may 12.5%.   Biglang tumaas din ang 
bilang ng mga taga-Vietnam 12.1% at Nepal 7.4%.  Ang iba pa ay taga
-Brazil -5.9%, Indonesia- 4.8%, Myanmar 4.8%, Sri Lanka– 3.3%, USA 
1.8% at iba pang lahi– 12.9%.     
May mga ilang event na isinasagawa ang lungsod para sa pagtataguy-
od at pag-aaral ng iba’t-iibang kultura.   
*Coordinators of International Relation (CIR) — ang mga English at 
Chinese coordinators ay naglilibot sa mga kindergartens, community 
centers at kodomoen upang ipakilala ang iba’t ibang kultura at 
magbasa para sa mga bata.   
*Shizuoka Wai Wai World Fair  (dating Multicultural Fair)  —- marara-
nasan dito ang iba’t-ibang kultura sa pamamagitan ng mga sayawan, 
kantahan, pagkain, exhibit, at marami pang iba.  Sa taong ito ay na-
katakda itong ganapin sa Nobyembre 24.  
Impormasyon: Gender Equality & Multicultural Affairs Division –054-
221-1303 
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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 Associa-
tion for  Multicultural  Ex-
change o SAME ay nagla-
laan ng pagpapayo para 
sa mga dayuhan naninira-
han dito sa Shizuoka ukol 
sa  pang-araw-araw  na 
pamumuhay  dito  sa  Ja-

pan. Mayroon ding pagpapayo ukol sa mga 
legal na karapatan at mga impormasyon 
ukol sa imigrasyon.   
Kung kinakailangan ang dalubhasang ta-
gapayo, 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 su-
musunod:   
SAME Shizuoka— 054-273-5931  
SAME Shimizu— 054-354-2009  

Suporta para sa mga Bata 
                児童扶養手当 

Ang Child Support Allowance ay iginagawad sa mga sin-
gle parent na may anak hanggang 18 taong gulang.  Ang 
ina o ama na nag-aalaga ng anak ay ang makaka-
tanggap ng benepisyo.  Kung wala ang ina o ama at 
ibang tao ang nag-aalaga sa bata ay possible rin itong 
makakatanggap ng benepisyo.   
1.  May ilang pagbabago sa installment na pagpapadala 
ng benipisyo mula sa Nobyembreng pagpapadala sa taong ito.   
Ang dating sistema ay  may tatlong beses na pagpapadala sa loob ng 
isang taon — Agosto, Disyembre, Abril 
Sa bagong sistema ay may anim na beses na pagpapadala sa loob ng 
isang taon — Nobyembre, Enero, Marso, Mayo, Hulyo, Setyembre.   
2.  May  pansamantalang  natatanging benipisyo rin na ilalaan sa mga 
single mother na may anak na tumatanggap ng naturang suporta na 
halagang Y17,000.   
Panahon ng paga-aplay sa benipisyo:  Agosto 1-30 
Buwan na ipadadala:  Enero 2020  
*Ang susunod na pagpapadala ng suporta sa bata ay sa Agosto 9 
(Biyernes)  
Mula Abril hanggang Hulyo, ang mga suporta ay ipapadala sa pama-
magitan ng banko sa mga karapat-dapat na tatanggap ng benipisyo  
sa katapusan ng Hulyo.   
Sa mga kasalukuyang karapat-dapat na makatanggap ng suporta ay 
kailangang mag-submit ng form para sa kasalukuyang kondisyon sa 
loob ng Agosto.   
Para sa iba pang detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Child Rear-
ing Support Division--- 
Aoi-ku: 054-221-1093  Suruga ku: 054-287-8674  
Shimizu ku: 054-354-2120  Kanbara Branch Office: 054-385-7790 

Bagong kard ng  

National Health  

Insurance 
  新しい国民健康保険証を送付します 

Mula sa Oktubre 1, Linggo ay 
ipadadala sa mga kinauuku-
lan ang bagong kard ng Na-
tional Health Insurance o Ko-
kumin Kenko Hokenshou.  Ang 
dating kard na "Fuji Iro o ba-
nayad  na  purple"  ay  mapa-

palitan na ng "Uguisu Iro o banayad na asul" 
na kulay.  
Ang bagong insurance kard ay ipapadala mu-
la sa kalagitnaang buwan ng Setyembre. Sa-
kali mang matanggap na ninyo ang bagong 
kard ay mangyaring i-check ninyo kaagad ang 
nakasulat o nakatala dito.  Sakali mang may 
maling impormasyon sa inyong kard ay ibalik 
ito  agad sa  Kokuho Nenkin  Ka (National 
Health Pension Division) ng inyong nasasa-
kupang ward.  May pagkakataong hindi ninyo 
magagamit ang inyong Hokensho kung may 
maling  impormasyong  nakasaad  dito. 
Kung  magpapagamot,  mangyaring  ipakita 
ang inyong national health insurance card sa 
counter ng ospital, ang parte ng inyong ba-
bayaran sa pagpapagamot ay mula sa bene-
pisyo ng pangmedikal na gastos (parte ng 
health insurance).  Ang parte ng benepisyo ay 
ang tulad ng ilang porsyento na suporta sa 
pagbabayad sa mga medikal na gastos tulad 
sa mga medikal na institusyon. Ang porsy-
ento ng benepisyo ay depende ayon sa edad, 
kinikita at iba pa.  
Ang mga may health insurance na Elderly 
Recipient Card o Korei Jukyuushasho ng mga 
nasa edad 70~74 ay matatanggap ang kanil-
ang  card  tuwing  Agosto  simula  sa  taong 
2020.  Ang bisa nito ay magiging hanggang 
Hulyo 31.  
Impormasyon: 
Aoi-Ku Hoken Nenkin Ka-   054-221-1070 
Suruga-ku Hoken Nenkin Ka-  054-287-8621 
Shimizu-ku Hoken Nenkin Ka- 054-354-2141 

 


