
 

 

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」 

  Marso, 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） 
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第64回 静岡まつり 

Ang Shizuoka Matsuri o Shizuoka Fes-
tival na sinimulan noong taong 1957 
ay ang pagdiriwang ng mga mamama-
yan ng Shizuoka City ukol sa kasaysa-
yan nito mula sa huling panahon ng 
Shougun na si  Tokugawa Ieyasu sa 
Sumpu.   

May ilang mga event ang itinatampok 
sa  kapaligiran  ng  Sumpu-jo  Park 
hanggang sa mga main streets patun-
gong JR Shizuoka Station.   

Petsa ng Shizuoka Matsuri:  Abril 3 
(Fri) -5 (Sun)  

Pangunahing tampok:  
OOGOSHO HANAMI GYORETSU – Ito 
ay parade na may tema kaugnay sa 
Pinuno ng subordinate warrior na si 
Tokugawa Ieyasu kasama ang 
kanyang may 400 tauhan na magha-
hanami.     

Ang Ogosho o leading figure sa para-
da sa taong ito ay ang mga Japanese 
na artistang sina Katou Ryou (4/4) at 
Maegawa Yasuyuki (4/5) 

Petsa: Abril 4 (Sabado) at Abril 5 
(Linggo) 
Lugar:  Sumpujo Park, Miyuki Doori, 
paligid ng Shizuoka City Hall at sa 
downtown.   

(Magsisimula ang parada ng 14:00 sa Higashi Gomon ng Sumpu-jo Park at matatapos 
rin sa lugar na ito ng bandang 15:30).   

YOZAKURA RANBU— Ito ay dance parade ng mga mamamayan ng Shizuoka at mga 
dance groups at iba pa.  Sabay-sabay na sumasayaw ang lahat habang nagpaparada.  
May iba’t-ibang costume ang  bawa’t grupo na may temang sakura.   

Para sa mga late comer na gustong makilahok ay kailangang magbayad ng ¥300– para 
sa registration.   

Petsa:  Abril 4 (Sabado)  17:00-19:50 / Abril 5 (Linggo) 15:00-17:00  

Paunawa:  Kaugnay ng pagdiriwang ng Shizuoka Matsuri, maraming pagbabago katulad 
sa trapiko ang dapat sundin kaya’t mangyaring i-check lamang.  Para sa mga impor-
masyon, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Shizuoka Matsuri Committee – 
054-221-0182. Sa wikang Japanese lamang available.   

SUMPU TOJOU Parade-  ang tema ng parada ay ang mga naimbitahan ng Shougun Ieya-
su na maghanami .  May iba’t ibang course ang parada at ang lahat ay magtatagpo sa 
Sumpu Jo Park.   May manggagaling mula sa Shizuoka Sengen Jinja, Tokiwa Park, Shizu-
oka City Hall, Tenma Koen at marami pang iba.    

Petsa:  Abril 4 (Sabado)  —  mula 11:00 ng umaga   

Samantala, sa Aoba Event Plaza naman ay matutunghayan ang Spain Bar at Flamingo.   

Petsa:  Abril 3 (Biyernes) -5 (Sabado)    

Maraming mga stall o yatai rin sa Sumpu Jo Park mula Abril 3-5.  Mayroon ding Tea Cere-
mony sa Abril 4-5, Hanabi demonstration sa Abril 4-5, mga stage performances at mara-
mi pang iba.   



Paghahanda sa NANKAI 
TROUGH MASSIVE  

EARTHQUAKE   
南海トラフ巨大地震に備えて 
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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 
ligtas na route papunta sa ating evacuation 
center.   

★ 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 in-
yong telepono. 
Siguraduhing naisara ang main switch ng 
inyong 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 sala-
min 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. 

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 na sa mahigit 1000 
katao ang namatay at libo-libong katao 
ang naapektuhan sa buong mundo.  
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 ha-
bang 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 ba-
kuna para mapigilan ito. 
Sa kabila nito, ang mga tinamaan ng virus ay gagamutin sa pa-
mamagitan ng “supportive care” at “symptom management”. 
Inirekomenda ng mga eksperto na magsuot ng face mask ang 
mga pasyente na may coronavirus para maprotektahan ang 
mga nakapaligid sa kanila. 
Maaari ring magsuot ng face mask ang sinuman para hindi ma-
hawa. 
Sa kasalukuyan hindi pa batid ang sukat ng coronavirus parti-
cles. 
Maaari itong ma-disinfect o mapatay sa pamamagitan ng pagli-
linis sa mga gamit na nahawakan ng taong positibo nito. 
 
Naririto ang mga 
basic na dapat 
nating gawin na 
malaki ring bagay 
na makakatulong 
sa atin upang 
maprotektahan 
tayo sa sakit.  
* Hugasang maigi 
ang kamay .   
Kuskusing maigi 
ng sabon ang 
mga daliri , kuko , 
hanggang sa bra-
so.   
* Manner kapag 
umuubo o 
bumabahin. 
Mag-mask tayo 
(naka-cover ang 
bibig at ilong)   
Kapag naubo o 
bumabahin ay 
huwag gamitin 
ang kamay na 
pantakip sa in-
yong bibig.  Kung 
walang mask, 
gumamit ng 
panyo o tissue.  
Pwede ring gami-
tin ang sleeves ng 
inyong damit.   
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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  

Philippine NAKAMA HANAMI PICNIC 2020 
フィリピンNAKAMA 花見ピクニック2020 

Inaanyayahan po ng Philippine NAKAMA Organization ang lahat na makiisang makipagsaya at makipagsalo-salo sa 
taunang aktibidad ng grupo, ang HANAMI PICNIC na gaganapin sa SumpuJo Park.   May nakalaan ding mga katu-

waang  palaro  at  fellow-
ship sa naturang picnic.   
Ang salo-salo ay potluck, 
kaya mangyaring magdala 
lamang ng pagkain at inu-
min na maaaari ninyong 
mai-share sa lahat.    
Hindi matutuloy ang pic-
nic  kapag  umuulan  ng 
malakas.    
Petsa:    Abril  5,  2020 
(Linggo) 
Oras:     12:30– 3:30  
Lugar:    Sakura  Picnic 
Ground,  Sumpujo  Park, 
Aoi District, Shizuoka City  
Bayad:   LIBRE  (Potluck 
gathering)  
Impormasyon:  090-1786-
9624  /  090-9185-6843 
(Pres. Pamela)/ philnaka-
ma@yahoo.com   
Paunawa:  
* Sakali mang patuloy na 
lumaganap ang COVID-19, 
maaaring i-postpone ang 
event na ito.   

KANBARA GOTEN YAMA SAKURA 

MATSURI  蒲原御殿山さくらまつり 
Panahon: Marso 28 

(Sabado)– Abril 5 (Linggo)  

Oras: 10:00-21:00 

Light up 18:00-21:00  

Lugar:  Paligid ng Yazaka 

Temple, Shimizu District, 

Kanbara 2-chome   

Paraan ng pagpunta:  Mula 

sa JR ShinKanbara  Station 

ay 5 minutong paglalakad 

patungo sa Yazaka Temple. 

Impormasyon:  Tourism/International Relation Divi-

sion– 054-221-1310  

Paunawa mula sa SAME 
静岡市国際交流協会からのお知らせ  

 

Dahil kailangan pong mag-
ingat ang lahat sa 
lumalaganap na corona virus 
o COVID-19, pinagpasiyahan 
po ng Shizuoka City Associa-
tion for Multi-cultural Ex-
change (SAME) na ikansela 
ang lahat ng event at gather-
ing nito sa buwan na Marso 

tulad ng Libreng Pagpapayo sa mga Dayuhan ukol sa 
mga Legal na Karapatan na naka-schedule ng Marso 
14, Sabado.  
Salamat sa inyong pang-unawa .  Makipagtulungan po 
tayo na sundin ang mga basic measures laban sa infec-
tion tulad ng tamang paghuhugas ng kamay at pag-
susuot ng mask.  magdasal din po tayo na nawa’y ma-
comfort at gumaling agad ang mga may sakit at  mata-
pos na agad ang pandemic na ito sa buong mundo.  


