
 

 

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 

Link ng  

Life line  
sa Disaster 

震災時のライフライン
のリンク 

Mayroon din pong mga im-
pormasyon sa iba’t-ibang 

wika sa home page ng Shi-
zuoka City Association for 

Multicultural Exchange 
(SAME) kaugnay sa mga life 
line sa oras ng mga disaster 
tulad sa gas, tubig, pampub-

likong transportasyon at 
marami pang iba.  ——-     

http://www.samenet.jp   

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  

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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Impormasyon sa 

Iba’t-ibang Wika 

ng 「SAME」 

  Hunyo, 2020  

KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN SA 

“SaME”  外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための生活相談
せいかつそうだん

 
Ang Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o SAME ay nagla-
laan ng pagpapayo para sa mga dayuhan naninirahan dito sa Shizuoka 
ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay 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 Shizuoka—054-273-5931 SAME Shimizu—054-354-2009  

Gabay para sa Special Cash  

Benefit Program  

特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

のご案内
あんない

 

Ang benepisyo ay nagkakahalaga ng 100,000 yen para sa bawa’t 
isang katao.    
Sino ang makakatanggap nito?   
Ang mga nakarehistro sa Basic Resident Registration System 
hanggang Abril 27,2020.   
Kailan?   
Ipadadala ang application form sa pamamagitan ng mail sa lalong 
madaling panahon subalit ang petsa ng pagtanggap ng mga ap-
likasyon ay depende sa disisyong ng bawa’t munisipalidad.   
Paano ang pag-aaplay?   
Ipadadala ng bawa’t munisipalidad ang mga application form na nakasaad ang in-
yong pangalan at kapanganakan sa pamamagitan ng koreo .  Upang maiwasan ang 
impeksyon sa COVID-19 , mangyaring mag-aplay sa pamamagitan ng koreo o online.   
Paga-aplay sa koreo:  
Sagutin ang mga tanong sa application form tulad ng inyong bank account number 
kung saan ipadadala ang pera at ipadala ito kasama pa ng mga ibang nakasaad na 
kailangang dokumento sa munisipyo.   
Paga-aplay sa online:   
Kung mayroon kayong My Number Card ay maaaari kayong makapag-aplay sa pama-
magitan ng online sa MynaPostal website.   
*Ang benipisyo ay ipadadala sa pamamagitan ng inyong bank account . 
*Kung walang bank account ay maaari kayong mag-submit ng aplikasyon kasama 
ang mga kailangan pang dokumento sa inyong munisipyo.  Makukuha ninyo ang 
benipisyo sa inyong munisipyo.   
Impormasyon sa Special Cash Benefit Program:   
0120-260020 — toll free call, 9:00-18:30   
03-5638-5855 — weekdays, 9:00-18:30   
MAG-INGAT SA MGA MANLOLOKO!!  
Mag-ingat sa mga taong maaaring magpanggap na “tutulungan” kayo sa pagkuha ng 
inyong benepisyo.   
Ang pamahalaan at mga munisipalidad ay hindi isasagawa ang mga sumusunod:   
●Paggamit ng ATM (Automatic Telling Machine)  
●Paghingi o singil sa bayad sa pagtanggap ng benepisyo  
 —- Huwag i-click o buksan ang mga URL o website at ano mang attached files ng 
mga kahinahinalang email .   
Mangyaring kumontak kung sakaling may mga kahinahinalang bagay:   
●sa munisipalidad na inyong nasasakupan  
●Sa pulisya na inyong nasasakupan  
●Consumer hotline :  188 (3 digits lamang na walang area code)  
●Nakatalagang police consultation number:  #9110  
●Consumer hotline para sa COVID-19 Special Cash Benefit Program   
Paunawa:   Sa mga nasasakupan ng munisipalidad ng Shizuoka , kung kayo ay may-
roong “my card” ay maaaring makapag-apply mula Mayo 11 sa pamamagitan ng 
online.  Samantala, sa katapusang linggo naman ng Mayo ipadadala sa koreo ang 
mga application form.    



Paghahanda sa NANKAI 
TROUGH MASSIVE  

EARTHQUAKE   
南海
なんかい

トラフ巨大地震
きょだいじしん

に備
そな

えて 
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REAKSYON NG STRESS 

ストレス反応
はんのう

 
Ang  nakakatakot  na  kara-
nasan  sa  lindol  ay  nakaka-
pagdulot ng malaking stress 
sa katawan at damdamin ng 
isang  tao.   Kung  maraming 
stress,  nagdudulot  ito  ng 
pagbabago sa ating katawan 

at pakiramdam.  Ito ang tinatawag na stress reaction o 
stress hannou.  Kahit sino ay posibleng makaranas ng 
stress tulad sa shocking experience na maaaring idulot 
ng  malaking lindol.    
Iba’t-ibang klase ng stress reaction:  
1. Pagbabago sa nararamdaman – psychological at 
emosyonal 
Emotional paralysis, di makatulog, nanginginig sa takot, 
pagkabalisa,  kalungkutan,  damdaming  kakaiba, 
pagkabigo,  galit,  guilt  for  survival.   
2. Pagbabago sa katawan 
Masakit ang ulo, pagod ng kamay at paa, masakit ang 
dibdib, nausea, stiff shoulder, pinagpapawisan, kinaka-
bahan. 
3. Pagbabago sa pagiisip  
Hindi makapag-concentrate, hindi makapag-isip, confu-
sion, short term na pagkawala ng memory, kawalan ng 
lakas, di makapagsisiyon.  
4. Pagbabago sa pagkilos 
Madaling magalit, problema o trouble sa pagitan ng 
pamilya, ayaw makipag-ugnayan sa iba, problema sa 
pag-inom ng alak, nagbabatang-isip.   
Natural lamang na umapekto ang ganitong reaction sa 
isang tao.  Depende sa isang tao ang level ng reaction.  
Maaaring  mabawasan  ang  stress  kung  wasto  sa 
pagkain, pagtulog at pakikipag-usap.   
1. Huwag sarilinin ang pagkabalisa o alalahanin.  Hum-
ingi ng pagpapayo sa iba.  Pakinggan rin natin ang 
hinaing ng iba. 
2. Iwasang patuloy na abalang nagtatrabaho.  Magre-
fresh at mag-relax din minsan.  
3. Kumain at uminom ng wasto  
4. Ang stress reaction ay pabalik balik, kailangang mag-
ing matiisin.  
5. Pigilan ang sariling huwag uminom ng maraming 
alak.  
6. Sa loob ng may isang buwan, huwag munang mag-
isip ng malalaking balak sa buhay.   
7. Igalaw ang katawan upang mapabuti rin ang sir-
kulasyon ng dugo.       
 

Konsultasyon sa Asosasyon  

kaugnay sa COVID-19 

新型
しんがた

コロナウィルスに関連
かんれん

する相談
そうだん

の対応
たいおう

について 
Kung may sintomas sa alinmang 
sumusunod mula (1) hanggang (8) 
na nakatala sa ibaba ay maaaring 
kumunsulta sa pamamagitan ng 
telepono. 
 
1. May lagnat na 37.5°C o mas 
mataas pa, may ubo, namamaga o 
masakit  ang  lalamunan at  na-
kisalamuha sa taong nahawaan ng COVID-19  
2. May lagnat na 37.5°C o mas mataas pa, may ubo, na-
mamaga o masakit ang lalamunan at sa loob ng 2 linggo ay 
nanggaling mula sa lugar na apektado ng virus o nakisal-
amuha 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, 
naghihina, 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, na-
hihirapan 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, 
panghihina, nahihirapang huminga at lagnat na 37.5°C o 
higit pa na patuloy sa halos dalawang araw.   
 
《Sakaling marunong ng Japanese》  
➡Dumiretsong tumawag sa『Sentro ng Konsultasyon para 
sa mga Bumalik na Dayuhan at  sa mga may Nakasal-
amuhang Nahawahang Tao』 
（TEL：054-249-2221,  24 oras na serbisyo） 
 
《Sa mga Hindi bihasa sa Japanese》 
➡ Mangyaring tumawag sa aming asosasyon （TEL: 054-
273-5931 Lunes-Biyernes 8:30-17:15）May pagsasalin sa 
wikang Tagalog at English.  
                              
➡ Sentro ng Konsultasyon sa Iba’t-ibang Wika ukol sa COVID
-19 
URL：https://www.facebook.com/tagengosoudan/ 
New Coronavirus Multilingual Consultation Center 
Tel: 03-6233-9266 

NEXT WORK SHIZUOKA — Window UPANG SuportaHANG Makapag-

trabaho ang mga SENIOR (シニア向
む

け就労
しゅうろう

サポート窓口
まどぐち

NEXTワークしずおか) 

Nag-open ito sa Shizuoka City Hall, 2F noong Hunyo 2019.   Layunin nito na magkaroon ng 
active na bahagi ang mga senior sa pagpapaunlad ng munisipalidad na katumbas nito ay 
ang 100-taong  panahon ng buhay.   
Ang window ay tulad ng isang salon na open space para madaling maka-drop-by at at-ease 
makadalaw ang kahit sino.  Maglalaan dito ng mga impormasyon tulad sa Hello Work, Silver 
Human Resource Center,  JA recruitment, recruitment para sa mga senior upang maging in-
dependent, training at seminars, gawaing boluntaryo.    
Impormasyon:  Next Work Shizuoka —  Tel:  054-254-2770 / FAX: 054-254-2771/ HP: 

https://www.nextworkshizuoka.jp/  
Ang serbisyo ay mula Lunes~Biyernes 9:00~16:00 
*Ang konsultasyon sa unemployment benefits ay itatala bilang record sa paghahanap ng trabaho para sa “Employment 
Insurance Certificate”.   
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Sentro ng Pagtulong sa 

mga May-Edad ng mga Lo-

kalidad — MARUKEA 
地域包括支援
ち い き ほ う か つ し え ん

センター「まるけあ」 
 
Layunin  ng  sentro  na  ma-

katulong  na  masuportahan 

ang mga may edad sa iba’t 

ibang lokalidad tulad sa pan-

gangalaga  sa  mga  mata-

tanda, kapakanang serbisyo, 

pangangalaga sa kalusugan 

at gamot panlunas.  

Ito rin ay consultation service na isinagawa ng muni-

sipyo upang masuportahan ang maraming populasyon 

ng mga may edad na mapanatiling tumira o mamuhay 

sa kanilang komunidad.  Ang mga grupo ng mga es-

pesyalidad  na binubuo ng mga pampublikong health 

nurses, senior care support specialist at social work-

ersang maglalaan ng suporta.  Ang konsultasyon ay 

libre.  Mangyaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit 

na sentro ng tanggapan malapit sa inyo.   

Para sa mga impormasyon ng mga lugar ng mga tang-

gapan ng lokalidad ay  maaari kayong tumawag o mag-

sadya sa tanggapan ng Sentro ng Pagtulong sa mga 

May Edad ng mga Lokalidad o Marukea.   

Impormasyon:   

Sentro ng Pagtulong sa mga May- Edad.   

Tel:  054-221-1203 o sa kanilang homepage,  

“まるけあ” 

Alamin ang Wastong  

kaalaman at wastong  

Gagawin ukol sa COVID-19 
新型
しんがた

コロナウイルス正
ただ

しい知識
ち し き

をもって冷静
れいせい

な行動
こうどう

を！ 
 
Anong maaari nating gawin 
upang huwag kumalat ang vi-
rus?    
Sinasabing ang corona virus ay 
maaaring kumalat sa 3C’s na 
kondisyon —-  
1.Mga space na hindi mainam 
ang bentilasyon  
2.Masikip o crowded na lugar.   

3.Malalapit ang distansya sa mga tao … kailangan 
may 1 ~2 metrong distansya.  
 
Kung di maganda ang inyong pakiramdam, mangyar-
ing manalagi muna sa bahay at sanayin ang social 
distancing.  Kung kailangang makipag-meeting sa 
isang room , siguraduhing may mainam itong ventila-
tion at gawing maiksi lamang ang meeting.   
 
Mga Pamamaraan na dapat sanayin sa loob ng ba-
hay : 
Ang paghuhugas ng kamay ang pinakaepektibong 
pamamaraan upang di kumalat ang virus.  Kahit wa-
lang alcohol o sanitizer, ang maiging paghuhugas na 
may sabon ay sapat na pamamaraan.  Ang mga door-
knobs o switch na madalas na nahahawakan ay 
kailangang linisin ng pambahay na chlorine bleach o 
sodium hypochlorite bilang kapalit.     Kung kayo mis-
mo ang gumagawa ng inyong solution, siguraduhin 
lamang na tama ang regulated concetration nito — 3L 
water: 25ml solution.   
 
Ano ang mga dapat gagawin sakaling infected ang 
inyong kapamilya?   
Hindi porke may lagnat o ubo ay mayroon ng corona 
virus.  Para makasiguro ay kontakin ang inyong doc-
tor o tumawag sa Center para sa bumalik ditto sa Ja-
pan galling sa ibang bansa o mga nakipagsalamuha 
sa mga taong galling saibang bansa — Tel:  054-249-
2221 a/FAX: 054-249-3163  
 
Sakali mang kayo ay na-expose sa virus , sundin ang 
mga pamamaraan sa ibaba:   
1.Mag-self-isolate sa kuwarto.  Matulog sa hiwalay na 
kuwarto at hiwalay rin ang pagkain.   
2.Kailangang may nakatalagang mag-aalaga dito.  
Hindi maaari ang mga mahihina na ang immune sys-
tem o nagdadalang-tao.   
3.Mag mask at siguraduhing hindi makakalabas ng 
kuwarto ang mga ginamit na mask.   
4.Palaging maghugas ng kamay at iwasang hawakan 
ang mata, ilong at  bibig bago hugasan ang kamay.   
5. Ayusin ang bentilasyon ng kuwarto.   
6.I-disinfect ang mga madalas na hawakan ng tao sa 
loob ng bahay .  Ang virus ay pansamantalang 
nananatili sa isang surface.   
7.Labahan ang mga linen — sheets, punda ng unan, 
tuwalya at gayun din ang mga damit .  Magsuot ng 
mask at gloves kapag hahawak ng clothing o linen 
lalo na kung ito ay may bodily fluid ng nahawahan.  
Labhan at isampay ng wasto.   

Ang mga shopping bag 

ay may bayad na 

レジ袋
ふくろ

が有料化
ゆうりょうか

されます 

Simula  Hulyo  1  ay  obligado  ng 
bayaran ang mga plastic shopping  
bag sa lahat ng mga tindahan sa 
buong  Japan.   Lumalaki  na  ang 
problema ng mundo sa ating kapa-
ligiran tulad sa marine plastic prob-
lems at global warming.  Kailangan 
natin  ang  kooperasyon  para  ma-
kontrol ang sobrang paggamit ng 
plastic at mamuhay ng praktikal.   
Iminumungkahi  ng  munisipalidad 
ng Shizuoka na gumamit ng “my bag”  bilang parte ng 
4R Movements —Refuse, Reduce, Reuse, Recycle.    
Gawin nating kaugalian ang magdala ng sariling la-
lagyan sa tuwing namimili.  Sa ganitong pamamaraan 
ay makakatulong tayong mabawasan ang ating kasa-
lukuyang environmental problems at  magkaroon ng 
magandang kinabukasan para sa susunod na hen-
erasyon.   
Para sa detalye ay tunghayan ang website ng Ministry 
of Economy, Trade and Industry.  Para sa iba pang 
impormasyon, 221-1361— Shizuoka City Waste Re-
duction Promotion Section.    


