
 

 

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」 

  Pebrero, 2020  
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Serbisyo sa Pagpapayo sa Iba’t-ibang 
Wika sa Shizuoka City 

外国人相談窓口「静岡市多文化共生総合センター」開設します 
Sinimulan na noong nakaraang Setyembre 2 ang libreng serbisyo 
sa pagpapayo sa iba’t-ibang wika ng Shizuoka City.  Upang mas 
mabigyan ng mas mainam na serbisyo ang mga dayuhang naninira-
han dito sa Shizuoka City ay nagbukas ang pamahalaan ng lungsod 
ng serbisyo sa pagpapayo hinggil sa pang-araw– araw na pamumu-
hay, trabaho, pagpapagamot,  mga pamamaraan sa administrasyon 
at marami pang iba.    
Maaari ring makahingi ng pagpapayo sa pamamagitan ng tablet 
device.  Ang serbisyo ay may laang 14 na wika.  Kaya kung nangan-
gailangan kayo o ang inyong mga  kakilala ng pagpapayo o pat-
nubay  ay mangyaring huwag mag-atubiling magsadya o tumawag sa laang serbisyong ito.   
Mga lugar ng serbisyo: 
Aoi District— SAME (Shizuoka City Association for Multicultural Exchange) 17 F, Shizuoka 
City Hall  
Suruga District — Citizen’s Consultation Room 3F, Suruga Ward Office 
Shimizu District  —  SAME Branch 2F, Shimizu Ward Office  
Araw at oras ng serbisyo: 8:30~17:15,  Lunes~Biyernes  
*Bukas lamang sa Suruga Ward Office tuwing Lunes.   
Impormasyon:  Gender Equality and Multicultural Affairs Division—054-221-1303  
Sistema ng pagpapayo:   
Lunes— 8:30~17:15, 3F Citizens Consultation Room, Suruga Ward/8:30-17:15 (Portugal, 
Espanol ) SAME Shimizu Ward  
Martes— 8:30-12:00 (Portugal, Espanol), 13:00-16:00 (Tagalog) , SAME Shimizu 
Miyerkules— 9:00-12:00 (Chinese) SAME Aoi Ward /8:30-17:15 (Portugal, Espanol) SAME 
Shimizu Ward  
Huwebes— 13:00-17:00 (Tagalog) SAME Aoi Ward  
8:30-17:15 (Portugal, Espanol) SAME Shimizu Ward  
13:00-16:00 (Chinese) SAME Shimizu Ward  
Biyernes— 13:00-17:00 (Vietnamese) SAME Aoi Ward   
* Maaaring makahingi ng pagpapayo araw-araw sa wikang English sa Aoi Ward at Suruga 
Ward.  Pwede rin sa wikang Espanol at French sa Aoi Ward (SAME).   
Ang mga wikang laan sa pamamagitan ng tablet device:  
English, Chinese, Spanish, Portugal, Tagalog, French, Vitnamese, Japanese, Korean, Nep-
alese, Indonesian, Thai, Hindi, Russian.   

Shizuoka Marathon 2020 
Ang Shizuoka Marathon 2020 ay gaganapin sa taong ito 
sa Marso 8 (Linggo) at mag-start ng 8:20 ng umaga. May 
dulot na dynamic charm ang Shizuoka Marathon habang 
pinanonood ang mga kalahok na runner na nagtatak-
buhan sa gitna ng siyudad.   
Ang marathon ay magsisimula sa harap ng Shizuoka City 
Hall at natatapos sa JR Shimizu Station Minato Guchi. 
Kasama na matutunghayan sa course ang World Heritage 
na Mt. Fuji, gayun din ang Suruga Bay, Kunouzan at mara-
mi pang iba.  
Sa taong ito, ang full marathon ay may 42.195 km, ang fan 
run ay 11.6 km, at ang marathon para sa mga estudyante 
sa elementarya ay 1.6 km. 
Mayroong ding Shizuoka Marathon Fiesta 2020 event ang gaganapin bago ang araw ng 
Shizuoka Marathon.  Ito ay gaganapin sa Aoba event plaza sa Marso 7, Sabado at sa iba 
pang lugar.  Mayroong event stage at corner ng mga Shizuoka gourment.   
Paalaala sa lahat na sa mismong araw ng marathon event ay may mga distrito na may 
mga pagbabago sa rule ng trapiko.   
Para sa iba pang detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa Executive Committee Secre-
tariat (loob ng Shizuoka Asahi TV), telepono 251-3369.   
Suportahan natin ang Shizuoka, ang kalikasan nito at ang mga runner na kalahok na ka-
bilang sa kasaysayan ng Shizuoka Marathon event.   
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WEB (171) PARA SA 

MENSAHE SA ORAS NG 

KALAMIDAD 

災害用
さいがいよう

伝言
でんごん

WEB（１７１） 
 
Kalimitang ang nasalantaang lugar ay mahirap 
kontakin dahil sa dami ng maaaring gumamit 
ng telepono at internet. Bilang karagdagang 
serbisyo ng NTT sa pagpo-post ng mensahe sa 
oras ng kalamidad, ay maaari ding gamitin ang 
kanilang WEB 171.  Ito ay para sa mga na-
salantang area ng disaster.  Maaaring maka-
pag-post sa online message board upang mai-
paalam ang status ng mga nasalanta.  Maaari 
rin tayong makapagbasa ng mga mensahe at 
makapag-post ng sagot sa mensahe. Ang mga 
mensahe ay naka-save ng anim na buwan.  
Maaaring mag-post ng mensahe sa wikang 
Japanese, English, Chinese at Korean.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagpo-post ng mensahe para sa mga pamilya 
at kaibigan: 
1.  Hanapin ang disaster messaging board 
website – https://www.web171.jp 
2.  Ilagay ang inyong phone number, pindutin 
ang “post” button  
3.  Sagutin ang mga nakasaad na katanungan 
4.  Isulat ang inyong mensahe.   
 
Pag-check kung may mensahe para sa inyo: 
1.  Hanapin ang disaster messaging board 
website – https://www.web171.jp 
2.  Ilagay ang inyong phone number, pindutin 
ang “read” button 
 
Pagsasanay sa pamamaraan ng pagpo-post at 
pagbabasa ng mga mensahe sa serbisyo sa 
oras ng mga kalamidad: 
1. Bawat unang araw at a-kinse ng bawa't bu-
wan 00:00~24:00  
2. Enero 1 (00:00) hanggang Enero 3 (24:00)  
3. Disaster Prevention Week (Agosto 30 9:00- 
Setyembre 5 17:00) 
4. Disaster Prevention and Volunteer Week 
(Enero 15- 9:00– Enero 21 17:00)  

IMPORMASYON UKOL SA  

Novel Coronavirus (2019-nCoV)  

新型コロナウイルス（2019-nCoV） 
関連情報について 

Isang respiratory virus na nagdudulot 
ng pneumonia ang nadiskubre sa Chi-
na. 
Kumalat na ang isang uri ng corona-
virus sa China at sa iba’t ibang bansa 
kung saan lumobo sa mahigit 100 
katao ang namatay at libo-libong katao 
ang naapektuhan.   
Ang coronavirus ay isang grupo ng mga 
virus na nakakapagdulot ng respiratory 
infections. 

Mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng direct contact sa ta-
ong infected nito. 
Kabilang sa sintomas ng pagkakaroon nito ang runny nose, 
headache, cough, sore throat at fever. 
Ang ibang coronavirus strains ay namumuhay sa mga tao habang 
ang iba ay sa mga hayop. 
Nakuha ang tawag na coronavirus sa crown-like spikes na itsura 
nito, ayon sa NBC News. 
Mayroong kabuuang pitong coronavirus ang maaaring maka-
infect sa mga tao kabilang na ang coronavirus gaya ng SARS at 
MERS. 
Tinawag na “2019-nCoV” ang bagong virus na mula China. 
Sa kasalukuyan, wala pang specific treatment at wala ring baku-
na para mapigilan ito. 
Sa kabila nito, ang 
mga tinamaan ng 
virus ay gagamutin 
sa pamamagitan ng 
“supportive care” at 
“symptom manage-
ment”. 
Inirekomenda ng 
mga eksperto na 
magsuot ng face 
mask ang mga pasy-
ente na may corona-
virus para mapro-
tektahan ang mga 
nakapaligid sa ka-
nila. 
Maaari ring magsuot 
ng face mask ang 
sinuman para hindi 
mahawa. 
Sa kasalukuyan hin-
di pa batid ang 
sukat ng corona-
virus particles. 
Maaari itong ma-
disinfect o mapatay 
sa pamamagitan ng 
paglilinis sa mga 
gamit na nahawak-
an ng taong positibo 
nito. 
Samantala nakatala 
naman sa ibaba ang ilan sa mga rekomendasyon ng WHO para 
maprotektahan ang sarili laban sa naturang virus:  
●Palaging hugasan at linising maigi ang kamay sa pamamagitan 
ng alcohol-based hand rub, sabon at tubig.   
●Takpan ang bibig at ilong ng tissue (o braso) kapag umuubo at 
bumabahin at itapon agad ang tissue, hugasan ang kamay.   
●Iwasang makisalamuha sa mga may lagnat at ubo.   
●Kung kayo ay may lagnat, ubo o nahihirapang huminga ay 
mangyaring kumunsulta agad sa doctor at ilahad rin ang inyong 
kasalukuyang travel history.   
●Kung bibisita sa mga live markets sa area na kasalukuyang 
may kinalaman sa kaso ng novel coronavirus, iwasan ang direct 
contact sa mga live animals at mga lugar na may contact sa mga 
hayop.   
●Iwasan ang mga raw food o di lutong mga pagkain.    

https://www.web171.jp
https://www.web171.jp
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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 pamumu-
hay  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 ipakila-
la 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  

Ika-23 Okitsu Juku 

Kanzakura Matsuri  
第23興津宿 寒桜まつり 

 
Ito ay taunang 
pista ng maa-
gang pag-bloom 
ng cherry blos-
som sa panahon 
ng tag-lamig sa 
lugar ng Okitsu.  
Mayroong 480 
puno ng sakura 
ang matutungha-
yan sa paligid ng 
coastal area ng 
Kiyomigata Park 
ng Okitsu District.   
Itatampok sa pis-
tang ito ang 
tradisyonal na 
performing arts 

at musika, mga produkto ng Okitsu at karatig 
lugar at marami pang iba.  May libre ring 
OSHIRUKO  o sweet red-bean soup (2,000 cups).   
Petsa:  Pebrero 9 
Oras: 8:30-14:30  
Lugar:  East side open space ng Okitsu Learning 
Center, Shimizu District, Okitsu Honcho  
Impormasyon:  Shizuoka City Shimizu Chamber 
of Commerce-  054-369-0431  
Tagapagtaguyod:  Tourism and International Re-
lation Division– 054-221-1310  

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  pa-

mumuhay, pagpapalaki ng anak, legal na karapatan, 
status ng paninirahan, 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 nakasaad na lugar at 
petsa sa ibaba: 

Petsa:  Pebrero 1, 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 

 

Ika-21  

MARIKO SHUKUBA MATSURI  

第21丸子宿場まつり 
 

Ang pistang ito ay ang 

maagang pagdiriwang sa 

panahon ng Tagsibol ng  

Maruko-juku na kilala sa 

area ng  Tokaido post 

town.  

Ang pagdiriwang ay gina-

ganap sa Maruko-jukuba 

ng dalawang araw, ang 

pagdiriwang sa gabi at sa 

mismong araw ng pista.  

Mai-enjoy sa pistang ito ang atmosphere ng panahon 

ng Edo at mga lokal na produkto.   
Ang highlight ng pista sa gabi ay ang parada at 
palabas na fox wedding na may magarbong ilaw ng 
mga lanterns.   
Sa mismong araw ng pagdiriwang ay ang parada ng 
mga  prinsesa na nakasuot ng Edo period costume .  
May mga performances sa daan at mga libreng Ma-
ruko soup at iba pang give-aways sa mismong araw ng  
pagdiriwang.   
Petsa at oras : Gabing pagdiriwang — Pebrero 22 
(Sabado) / 19:00-21:00 (di itutuloy kapag umulan)  
Main na pagdiriwang— Pebrero 23 (Linggo) / 9:00-
14:30 (kapag umulan, di itutuloy ang mga palabas sa 
daan)  
Lugar:  Suruga District, Mariko 6chome-7chome  
Impormasyon:  Mariko Matsuri Committee –054-259-

2311 
Tagapagtaguyod:  
Tourism and Inter-
national Relation 
Division—054-221-
1310    

 


