
 

 

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」 

  Mayo, 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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PAG-IINGAT SA COVID-19  

新型コロナウイルス感染症について 
 
Ang nakakahawang sakit na Novel Corona Virus o COVID-19 
ay patuloy ang  paglaganap sa buong mundo kabilang na 
ang Japan.  Itinatalagang maaaring magpatuloy ito hangga’t 
di pa nailalabas ang dini-develop na vaccine o gamot laban 
dito.   
Upang makaiwas sa patuloy na paghawa nito sa iba ay hini-
hiling ng pamahalaan ang kooperasyon ng bawa’t isa sa 
pamamagitan ng mga sumusunod:    
* Ugaliin ang tamang manner kapag bumabahin at umuubo 
at ang wastong paghuhugas ng mga kamay.   
* Kung mayroon man kayong ubo o iba pang sintomas ay mangyaring huwag 
lumabas ng bahay.   
* Iwasan ang mga lugar na maraming tao o makisalamuha sa maraming tao.   
Para sa mga taga– Shizuoka na may sintomas tulad ng lagnat … 
Consultation Center para sa mga bumalik sa Japan galling sa ibang bansa o sa mga 
nakipagsalamuhan sa mga galing sa ibang bansa  — 054-249-2221 (24 oras na ser-
bisyo)  

Pangkalahatang konsultasyon— Health Center (Hokenjo) — 054-249-3172 
(weekdays mula 8:30-17:15)  

 Pagbabago sa administrasyon ng  

Shizuoka City  
４月から市役所の組織が一部変わります 

Maraming nabago sa pamahalaan ng Shizuoka City simula Abril 1 
para sa mas lalong ikatatatag ng administrasyon upang mai-
sulong nito ang 3rd General Plan and General Strategy para 
matanto ang 5 Great Frameworks.   
Narito ang mga nabago simula Abril 1:  
●Ang Tourism and International Exchange Division ay naging 
Tourism and MICE Promotion Division.  Ang International Ex-
change Division at ang Multicultural Affairs Division ay pinag-
sama at ito ay naging International and Multicultural Affairs Divi-
sion sa seksyon ng Tourism, Exchange at Cultural Affairs.   
●Ang Pangasiwaan sa Health, Hygiene at Medical care Division ay naging Health, 
Welfare at Longevity Bureau.   May Daytime Emergency Ambulanceb Service ang 
naka-set up ngayon sa Shimizu Fire Station na maghahatid ng mga pasyente sa mga 
pagamutan sa distrito ng Aoi at Suruga.   
●Ang pangasiwaan para sa Traffic Policy at MaaS ay inilagay sa Urban Planning De-
partment.  Ang Promotion of Next Generation Transportation Section ay inilagay sa 

Traffic Policy Division.   
●1. Pinagsama ang Waterworks Affairs Division at Water-
works Planning Division sa Management and Planning Divi-
sion.  Ang dating Waterworks Affairs Division ay ire-review.   2. 
Pinagsama ang Accounts Division sa Water Supply System 
Division na ngayon ay Customer Service Division.  3. Pinag-
sama ang Waterworks Construction Division at Waterworks 
Facilities Division.  Ito ay naging Infrastracture Maintenance 
Division.   
Impormasyon :  General Affairs Division—054-221-1004   



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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Regular na Pagbabakuna  

para sa mga bata  
子ども定期予防接種 

Responsabilidad ng mga magulang na paba-
kunahan ang kanilang mga anak upang map-
rotektahan ang mga ito laban sa mga sakit.   

Mainam na ang mga magulang o guardian ng 
mga bata ay may mga kaalaman at nauuna-
waan  ang  kahalagahan  ng  pagbabakuna.  
Kailangang pabakunahan ang mga bata sa 
mga oras na maganda ang pisikal na  kala-
gayan nito.   

Libre lamang ang pagbabakuna subalit may ilang pagbabago ang 
magaganap sa Sistema nito.   

Kung kayo ay may mga katanungan,  mangyaring sumangguni sa   
Health Care Promotion Division.  Ang detalyadong impormasyon 
at chart sa pagbabakuna ay naka-post sa Shizuoka City Homep-
age, shizuoka.city-hc.jp (sa wikang Japanese lamang)  

Kontak:  Health Care Promotion Division –054-249-3173  

Ano ang mga dapat 

gawin kapag may 

lindol? 
地震が起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 bintana. 

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 elevator… pindutin 
ang lahat ng button.  Lumabas agad sakali 
mang bumukas ang pinto  ng elevator  at 
pindutin ang emergency connecting button.   
2.  Kung nasa supermarket o department 
store… Mag-ingat sa mga maaaring magbag-
sakang gamit at mga mababasag na sala-
min.  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.   

Konsultasyon sa Asosasyon  

kaugnay sa COVID-19 

新型コロナウィルスに関連する相談の対応について 
 
Kung may sintomas sa alinmang su-
musunod mula (1) hanggang (8) na na-
katala sa ibaba ay maaaring kumunsul-
ta sa pamamagitan ng telepono. 
 
《Sakaling marunong ng Japanese》 
➡Dumiretsong tumawag sa『Sentro 
ng Konsultasyon para sa mga Bumalik na Dayuhan at sa mga 
may Nakasalamuhang Nahawahang Tao』 
(TEL：054-249-2221,  24 oras na serbisyo) 

《Sa mga Hindi bihasa sa Japanese》➡ Mangyaring tumawag 
sa SAME— TEL：054-273-5931 Lunes-Biyernes 8:30-17:15) 
           ➡Sentro ng Konsultasyon sa Iba’t-ibang Wika ukol 
sa COVID-19 URL：https://www.facebook.com/tagengosoudan/ 
 
1.  May  lagnat  na  37.5° C  o  mas  mataas  pa,  may  ubo, 
namamaga o masakit ang  lalamunan at nakisalamuha sa taong 
nahawaan ng COVID-19  
2.  May  lagnat  na  37.5° C  o  mas  mataas  pa,  may  ubo, 
namamaga o masakit ang lalamunan at sa loob ng 2 linggo ay 
nanggaling mula sa lugar na apektado ng virus o nakisalamuha 
sa taong galing sa ibang lugar. 
3. Ang ubo, masakit na lalamunan at lagnat na 37.5°C o mas 
mataas pa ay patuloy sa 4 na araw o mas mahaba pa. Gayun 
din,  ang lagnat  ay  hindi  bumababa kapag di  umiinom ng 
antipyretic na gamot at patuloy ang situwasyon ng higit sa 4 na 
araw.  
4. Lubhang naghihina at nahihirapang huminga.  
5. Edad 65 o higit pa na may ubo, masakit ang lalamunan, nagh-
ihina, nahihirapang huminga, may lagnat na 37.5°C o higit pa 
na halos patuloy sa dalawang araw. 
6. May karamdaman tulad ng diabetes, sakit sa puso, nahihira-
pan sa paghinga at iba pa, may ubo, masakit ang lalamunan, 
lubhang nanghihina, suffocation at may lagnat na 37.5°C o higit 
pa na patuloy sa halos dalawang araw.   
7. Ang sakit sa kidney o bato ay nasa ilalim ng dialysis, may ubo, 
pananakit ng lalamunan, panghihina, nahihirapang huminga at 
lagnat na may 37.5°C o higit pa na patuloy sa halos dalawang 
araw. 
8. Gumagamit ng gamot sa tulad ng immunosuppressants at 
anti-cancer drugs, may ubo, pananakit ng lalamunan, panghihi-
na, nahihirapang huminga at lagnat na 37.5°C o higit pa na pat-
uloy sa halos dalawang araw.   
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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 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 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 Shizuo-
ka—054-273-5931 SAME Shimizu—054-354-2009  

DAIDOUGEI WORLD CUP 

NAG-HAHANAP NG  

VOLUNTEERS 
大道芸ワールドカップ  

ボランティアスタップ募集 
 

Kung event sa panahon ng au-
tumn ang pag-uusapan, kilala sa 
Shizuoka City ang Daidougei 
World Cup.   Sa taong ito, ang 
event na ito ay nakatakdang ga-
napin sa Oktubre 31, Sabado– 
Nobyembre 3, Lunes (Pista Opis-
yal).   
Taon-taon ay napakaraming 
boluntaryong mamamayan ang 

sumusuporta sa event na ito at ngayong taon ay 
muling naghahanap ng mga boluntaryong nais 
makipagtulungan sa naturang event. 
 
Target:  Ang mga maaaring makalahok sa dalawang 
araw  na  event  at  makadalo  sa  mga  araw  ng 
pagpapaliwanag, pagsasanay at pag-aaral bago mag-
simula ang event.   
Panahon ng pag-aaplay:   Maaaring mag-aplay sa ka-
nilang Home Page (Daidougei World Cup) hanngang 
Hulyo 31, Huwebes o may available na application 
form din sa Machi wa Gekijo sa 16 F ng Shizuoka City 
Hall.   
 
Ilan sa mga uri ng trabahong kailangan:   
*  Translator staff 
Sakop:  translator ng mga performers o/at mga 
dayuhang bisita ng event.   
   *Maliban sa pagiging translator ay may iba pang 
trabaho ang maaaring ipagawa.  
Kakayahan: Marunong ng wikang Hapon at may abi-
lidad makipag-ugnayan sa ibang wika.   
 
*Publicity / Publicity Translator Staff 
Sakop: Homepage, coverage, news gathering, on the 
spot na pagtatraslate ng impormasyon sa wikang In-
gles o iba pang wika. 
Kakayahan:  May abilidad makipag-ugnayan sa 2 o 
higit pang  wika at sa pagta-translate sa pagsusulat.  
 
* Information staff sa iba’t –ibang wika:  Magbibigay 
ng impormasyon para sa dayuhan.  Kailangang may 
kakayahan sa wikang English at iba pang wika,  Sen-
ior  high  school  pataas  ang  pwedeng  mag-aplay.  
Nangangailangan ng 15 boluntaryo.   
 
* Painting sa mga kamay ng bata  
 
Para sa ibang detalye ukol sa pagboboluntaryo ay  
tunghayan sa homepage—http:/www.daidougei.com/ 
Telepono:  054-221-1228 (Daidogeir World Cup com-
mittee)   
 

Demonstration test sa  

Rotary area ng Kita-guchi 

ng JR Shizuoka Station  

JR静岡駅北口駅前ロータリーの混雑解消を考
える実証実験を実施します 

 
Dahil  sa  kadala-
sang  nagiging 
crowded  sa  rotaty 
area ng Kita-guchi 
o North exit ng JR 
Shizuoka Station ay 
mayroong  ilang 
demonstration test 
ang  isasagawa 
tulad  sa  mga  pa-
mamaraan  ng  pa-
ghatid–sundo sa mga pasahero at iba pa upang mai-
wasan ang abala at pagkakabuhol-buhol ng trapiko 

sa area ng mga sunduan.  

Petsa:  Mayo 5 (Miyerkules)~ Hunyo 2 (Martes)  

Lugar:  Rotary sa harapan ng Kita—guchi , JR Shizuo-

ka Station 

Salamat po sa inyong pang-unawa at pakikiisa sa 
ano mang abalang maaaring idulot ng demonstration 

test na ito.    

 

SCHEDULE ng PRACTICE 

sa KAPPORE DANCE  

港かっぽれ踊りの練習予定 

Sa mga nais sumali sa Kappore Dance 
para sa darating na SHIMIZU MINATO 
MATSURI event na gaganapin sa darating na Agosto 
28~30 sa Shimizu District ay mayroong LIBRENG 
practice na gaganapin sa mga sumusunod na araw:   
Petsa:  Hulyo 3(Fri), 4(Sat), 25(Sat), 31(Fri)  
Oras:  19:00~20:40  
Lugar:  Marine Park, Shimizu (Shimizu Minato-cho 1 

chome) 

Link ng Life line  

sa Disaster  
震災時のライフラインのリンク 

Mayroon din pong mga impormasyon 
sa iba’t-ibang wika sa home page ng 
Shizuoka City Association for Multi-
cultural Exchange (SAME) kaugnay 

sa mga life line sa oras ng mga disaster tulad sa gas, 
tubig, pampublikong transportasyon at marami pang 
iba.  ——-     http://www.samenet.jp   

http://www.daidougei.com

