
令和２年7月 フィリピン語版ニュース・  Hulyo 2020 

Sentro  ng  Pangkalahatang 

Pagpapayo sa Iba’t-ibang Wika 

ng Lungsod ng Shizuoka  

 

Tagapaglathala: （General Incorporated Foundation） Shizuoka City Association for Multicultural Exchange 

SAME Home Page 
http://www.samenet.jp/ 

English, Chinese, Korean, Indonesian, Pilipino, Portu-
guese, Spanish, Vietnamese 

*Gabay sa Pamumuhay *Talaan ng Pag-aaral ng Nihon-
go *Talaang ng Manggagamot na Marunong ng Ibang 

Wika * Talaan ng Kapakipakinabang na telepono 
*Kultura, Kasanayan ng Japan 

Mula sa Pagtataguyod ng SAME:  

Libreng Pagpapayo sa Pamumuhay  

para sa mga Dayuhang Residente     

●外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための無料生活相談会
むりょ うせいかつそうだんかい

● 
 

Ang konsultasyon ay sa pamamagitan ng remote o online at kailangan lamang ay ang 
magpa-appointment. May mga abogado, administratibong scrivener, doktor, dentista, 
mga guro sa nursery, at iba pang mga espesyalista ang mahihingan ng pagpapayo.  May 
mga laang tagapagsalin. 

◆Petsa：Hulyo 18 (Sabado) 13:30-15:30 

◆Nilalaman： Ang konsultasyon na igagawad ng mga dalubhasa ay sa pamamagitan 
ng remote format o online basis.   Maaari ring humingi ng pagpapayo sa Shimizu Insur-
ance Welfare Center, 2-12-1, Shibukawa, Shimizu-ku.  

◆Target: Mga dayuhang residente o mga may kaugnay na Japanese.   

◆Tagapagsalin: May laang tagapagsalin sa wikang Ingles、Tagalog、Espanol、Wikang 

Portugal、Intsek 、Wikang Vietnam 、Wikang Indonesia 

◆Bayad: Libre  

◆Pagpapatala: Kinakailangan ang reserbasyon. Mangyaring tawagan ang Shizuoka City Association for Multi-
cultural Exchange Shimizu Branch o mag-aplay para sa pamamagitan ng Facebook sa "Helpline Shizuoka City" 
messenger.  

◆Kontak：Ms. Susuzi (Sangay ng Shimizu) Telepono:  054-354-2009  
 
 
 

Para sa mga Dayuhang Kabataan na Hindi pa Marunong Mag-Nihongo  

Gabay para sa Pagpasok sa Senior High School  

高校進学
こ う こ う し ん が く

ガイダンス 
 

Ang pagpupulong na ito ay para sa mga dayuhang kabataan at mga magulang nito na hin-
di pa marunong mag-Nihongo subalit gustong ipasok ang mga anak sa Senior High School 
at alamin ang mga patakaran ukol dito.  May laang tagapagsalin sa wikang Tagalog, Portu-
gal at Chinese.     
Petsa:  Agosto 8, 2020 (Sabado) 13:30~15:30  
Lugar:  Shizuoka City  Hall , Shimizu Government Building  3F, Meeting Room 313  
            6-8 Asahi-cho, Shimizu District, Shizuoka City  
Tagapagtaguyod:  Komite ng Edukasyon sa Lungsod ng Shizuoka  
                               Telepono: 054-354-2521  
 
May darating na mga estudyanteng dayuhan na nag-aaral sa Public at Private Senior High School .   
Pakinggan natin ang panayam ng mga guro sa mga Senior  High School.   
  

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 Multicultural Exchange (SAME) 
kaugnay sa mga life line sa oras ng mga disas-

ter tulad sa gas, tubig, pampublikong trans-
portasyon at marami pang iba.  ——-      
http://www.samenet.jp   
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Kahit anong pagpapayo sa 

telepono  

ukol sa COVID-19 

新型
しんがた

コロナなんでも相談
そうだん

ダイヤル 
 
Basta’t  nauukol  sa  COVID-19, 
kahit anong pagpapayo ang nais 
n’yo, maging sa kalusugan man o 
sa ekonomiya ay maaari kayong 
tumawag sa teleponong nakasaad 
sa ibaba.  Igagabay kayo ng mga 
operator  sa  mga  espesyalistang 
tutugon sa inyong mga katanun-
gan o sa mga in-charge ng bawa’t 

dibisyon ng Shizuoka City Hall.   
 

0570-08-0567  
(sa wikang Japanese lamang)  

Araw-araw ang serbisyo mula 9:00 hanggang 
20:00   

 
(Para sa ibang wika)    

SAME main branch— 054-273-5931, Shimizu 
branch– 054-354-2009  

Mula Lunes ~ Biyernes 8:30-17:15   
 
Halimbawa ng mga pagpapayo : 
● Nag-aalala ako sa anak kong nasa Tokyo …  
● Kailan magi-start ang klase?  
● Patuloy akong nilalagnat …  
 
Paalala:  Nagkakahalaga ng 10 yen ang kada 20 se-
gundong pag-uusap sa telepono.   
 
 
 

 

“Go To” Shizuoka CampaiGn  

Go To しずおかキャンペーンが始
はじ

まります! 
 
Ang  mga  bisitang  nan-
uluyan sa Shizuoka ay ma-
bibigyan  ng  coupon  na 
maaaring magamit sa pag-
bili ng souvenirs, kainan, 
admission  sa mga tourist 
na  pasyalan  at  iba  pa.  
Umaasa ang Shizuoka na 
ma-enjoy  ng  mga  bisita 
ang kanilang mga lokal na 
produkto,  tulad  ng  mga 
pagkain,  agrikultura  at 
mga  tourist  attractions.  

May mga listahan ng mga hotel at mga tindahan na 
namamahagi ng coupon na matatagpuan sa HP ng 
Shizuoka City.   
Ang coupon ay available mula Hunyo 19 hanggang 
Agosto 10.   
Ang mga bisita na nakatira sa Shizuoka Prefecture na  
magi-stay over night sa Shizuoka City ay maaaring 
mabigyan ng 2,000 yen coupon sa bawa’t gabing 
pagi-stay nila dito sa city kung ang bawa’t gabi ng pag
-stay ay may halagang 6,000 yen pataas ang ibaba-
yad.     
Suportahan natin ang mga tindahan at turismo ng 
Shizuoka City!  
Impormasyon:  Tourism and MICE Promotion Divi-
sion—054-221-1454.   

Bagong kard ng National 

Health Insurance 

  新
あたら

しい国民健康保険証
こくみんけんこうほけんしょう

を送付
そ う ふ

します 
Mula sa Agosto 
1, Sabado ay ipadada-
la sa mga kinauukulan 
ang bagong kard ng 
National Health Insur-
ance o Kokumin Ken-
ko Hokenshou.  Ang 
kulay ng bagong card 
na dating cream color 
magiging kulay green-
ish brown o uguisu iro.   
Ang bagong insurance kard ay sisimulang ipadala mula sa 
kalagitnaang buwan ng Hulyo. Sakali mang matanggap na 
ninyo ang bagong kard ay mangyaring i-check ninyo kaa-
gad ang nakasulat o nakatala dito.  Sakali mang may ma-
ling impormasyon sa inyong kard ay ibalik ito agad sa Ko-
kuho Nenkin Ka (National Health Pension Division) ng 
inyong nasasakupang ward.   May pagkakataong di ninyo 
magagamit ang inyong Hokensho kung may maling impor-
masyong nakasaad dito. 
Mula Agosto hanggang sa ngayon, ang ipinadadalang 
“Elderly Beneficiary Card” o Koreijukyuushasho sa may-
edad 70-74 ay gagawing “Insurance Card” o Hokensho.  
Hanggang Agosto ay maaaring ipakita ang Insured Elderly 
Beneficiary Card kapag magpapagamot.   
*Sa mga magi-edad 70 sa susunod na Hulyo, ang expira-
tion date ng ipadadalang insurance card ay hanggang sa 
araw bago dumating ang kanilang kaarawan.  Kapag na-
expire na ang date ng insurance card ay padadalhan sila 
ng Certification for Insured Person and Elderly Beneficiary 
Certificate . 
*Sa mga magiging edad 75 sa susunod na taon ng Hulyo 
na sumali sa sistema ng pagpapagamot para sa mga may 
edad, ang validity ng kanilang insurance kard na ipadada-
la ay hanggang sa araw ng kanilang kaarawan. Sa mis-
mong araw ng kanilang kaarawan ay matatanggap nila 
ang Insured Medical Card for the Elderly.   
*Ipadadala sa pamamagitan ng registered mail  ang in-
surance card at kapag wala ang tatanggap ay may  paabi-
song iiwan sa post box kung kailang ninyo ipadi-deliber 
muli ito.   
Impormasyon:  Insurance and Pension Section (Hoken 
Nenkin Ka) ng bawa’t distrito:  Aoi– 221-1070, Suruga– 
287-8621, Shimizu– 2354-2141     

Libreng palitrato kapag  

nag-aplay ng My Number Card  

マイナンバーカード申請
しんせい

のための 

写真
し ゃ し ん

を無料撮影
む り ょ う さつえい

します！ 
Hanggang Setyembre 30 
(Miyerkules) ay mangyaring 
dumiretsong magtungo sa 
bawat distrito ng Family Regis-
tration Section para mag-aplay 
ng inyong individual number 
card.  Dalhin ang ipinadalang 
aplikasyon, kapag wala nito ay 
magdala ng identification card na may litrato tulad ng 
driving license.  Kung parehong wala kayo nito ay tu-
tulungan kayo ng staff sa paggawa ng aplikasyon.     
Impormasyon:   
Family Registration Section: Aoi– 221-1110 / 
Suruga– 287-8611/ Shimizu– 354-2492 
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【Window para sa Konsultasyon sa mga Dayuhan】 

Sentro ng Pangkalahatang Pagpapayo  

sa Ugnayang Multikultural ng Lungsod ng Shizuoka  

【外国人
がいこくじん

のための相談窓口
そうだんまどぐち

】

静岡市多文化共生総合相談
しずおかしたぶんかきょうせいそうごうそうだん

センター 
 
Ang Lungsod ng Shizuoka ay 
may tatlong sentro ng 
pagpapayo para sa mga 
dayuhan ukol sa pang-araw-
araw na pamumuhay at nagla-
laan din ng mga impormasyon 
tulad sa buwis, pensyon, visa, 
trabaho at edukasyon.  

 
Sa mga sumusunod na iskedyul, ang mga taga-
payo ay maaaring tumugon sa inyong mga kata-
nungan ayon sa inyong sariling wika sa pama-
magitan ng Facebook Messenger. (Ang serbisyo 
ay naaayon lamang sa oras ng pagtatrabaho ng 
mga dayuhang tagapayo) 

 
 
*May serbisyo sa wikang Ingles sa Aoi Ward at 
Shimizu Ward mula Lunes-Biyernes (8:30-
17:15). 
 
*May serbisyo sa wikang Espanol at Pranses sa 

Aoi District mula Lunes~Biyernes (8:30-
17:15).  

Araw Oras 
Aoi  

Ward 
Suruga 
Ward 

Shimizu 
Ward 

Lunes 

Umaga   
Kawaning 

Hapon 

（Maaari 

ang Ingles） 
8:30-17:15 

Wikang  

Portugal・ 
Espanol 

8:30-17:15 Hapon   

Martes 
Umaga   

  Portugal・ 
Espanol 

8:30-12:00 

Hapon   
Tagalog 

13:00-16:00 

Miyerku-
les 

Umaga 
Chinese 

9:00-12:00 
  

Portugal・ 
Espanol 

8:30-17:15 Hapon   

Huwebes 

Umaga   
  Portugal・ 

Espanol 
8:30-17:15 

Hapon 
Tagalog 

13:00-17:00 
Chinese  

13:00-16:00 

Biyernes 

Umaga       

Hapon 
Vietnam 

13:00-17:00 

  

Wika at Araw ng Pagpapayo:  

Listahan ng Suporta para sa mga Naapektuhan ng Covid-19  

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

に伴
と も

うな支援一覧
し え ん い ち ら ん

 
 

Special Cash Benefit (Tokubetsu Teigaku Kyuufukin) — Ang mga nakarehistro sa 
Basic Registration System hanggang Abril 27, 2020 ay makakatanggap ng 
halagang Y100,000 yen bilang benepisyo.  Ipadadala ang aplikasyon at ang 
halagang makukuha sa benipisyo sa head ng pamilya.  Impormasyon-  Shizuoka 
Shi Shin Corona Nandemo Soudan Dial—0570-08-0567, 9:00-20:00.    May 3 
linggo matapos ipadala ang aplikayon ay ipadadala o matatanggap ang bene-
pisyo.    
 
Housing Security Benefits (Juukyo Kakuho Kyuufukin)  — Ito ay para sa mga nawa-

lan o mawawalan ng tirahan dahil sa pagkawala ng trabaho o pagpapalit ng trabaho.  Ang halaga ng benepisyo 
para sa single household ay 39,000 yen, sa 2 nakatira ay 47,000  at para sa households na may 3 o higit pa ay 
mangyaring makipag-ugnayan sa nasasakupang distrito ng Life Support Section (Seikatsu Shien Ka) - Aoi 221-
1082, Suruga 287-8652, Shimizu 354-2107/  8:30~17:15.   
 
National Health Insurance and Medical Care Allowance for the Erderly (Kokumin Kenko Hoken Kouki Koureisha 
Iryou Shoubyou Teatekin)  — Ang allowance ay para sa mga kasapi sa sistema ng National Health Insurance o 
Medical Care for the Elderly, na infected ng Covid-19 o sintomas nito tulad ng lagnat.  Ang halagang mata-
tanggap ay 2/3 ng daily salary x ang period na di pagpasok sa trabaho (Pagbabayad, pagkatapos ng ika-4 na 
araw).   Impormasyon- National Health Insurance ang Pension Management –221-1539.  Sa bawa’t distrito ng 
Hoken Nenkin-ka— Aoi 221-1093, Suruga 287-8621, Shimizu 354-2141/ 8:30-17:15  
 
Special Child Allowance to Child-rearing Families (Kosodate Setai Rinji Tokubetsu Kyuufukin ) — May tulong na 
10,000 yen kada bata para sa mga pamilya na may mga anak na pinanganak sa pagitan ng  Abril 2, 2004 
hanggang Marso 31, 2020 na kasalukuyang tumatanggap ng benepisyo sa bata, kasama na rito ang tuma-
tanggap ng Special Benefit (Tokureikyufu).  Impormasyon– Cabinet Office, National Government Call Center for 
Temporary Special Benefit for Child-rearing Households (Free dial—  0120-271-381 /9:00-18:30(maliban kung 
Sabado, Linggo, Pista Opisyal);  Shizuoka Office for Temporary Extraordinary Special Benefit for Childrearing 
Households—Tel 054-354-2652, 9:00-16:00   


