
Sentro ng Pangkalahatang 
Pagpapayo sa Iba’t-ibang Wika ng 
Lungsod ng Shizuoka  
Window para sa pagpapayo sa 
mga dayuhan.  

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 

temporary special Cash benefit  

para sa mga single-parent  
一人親
ひとりおや

世帯臨時特別給付金支給
せたいりんじとくべつきゅうふきんしきゅう

について 
 
Ang mga single-parents na nahihirapan sa pagsusuporta o pag-aalaga sa kanilang 
mga anak o kasalukuyang malaki ang nabawas sa kanilang kinikita dahil sa im-
pluwensa ng Covid-19 ay paglalaanan ng pamahalaan ng tulong na -- Temporary 
Special Cash Benefits.  Makipag-ugnayan lamang sa city hall para sa paga-aplay 
tungkol dito.   
☆Benepisyo sa mga sambahayan na tumatanggap ng Child-rearing Allowance o su-
porta sa paga-alaga sa mga bata.   

 
Ang (1) to (3) ay ang mga target na maaaring tulungan  

(1)  Nakatanggap ng child-rearing allowance ng Hunyo 2020.   
(2)  Tumatanggap ng pampublikong benepisyo sa pensyon pero hindi tumatanggap ng child-rearing allowance    
* Limitado sa mga mababa ang natatanggap sa child-rearing allowance.   
(3)  Biglang pagbabago ng situwasyon ng sambahayan dahil sa impluwensa ng Covid19.  Ang halaga ng kasalu-
kuyang kita ay bumaba sa antas na applicable sa child-rearing allowances.   

Halagang matatanggap:  sambahayan, ￥50,000 at ￥30,000 mula sa pangalawang anak  
Paga-aplay:  (1) --- Di na kailangan ang aplikasyon  
                     (2) (3) ---  Kailangan ang aplikasyon  
☆Benepisyo sa mga recipients na bumaba ang kinikita.  
Target: (1) (2) nagbabaan ang kita dahil sa covid-19  

Halaga ng matatanggap:  1 sambahayan, ￥50,000  
Paraan:  (1) (2) ipapadala ang application form sa Hulyo 31, pansamantalang schedule ng pagpapadala sa ko-
reo.   
Mangyaring i-submit ito kasama ang child support allowance status notification sa Agosto.   
Impormasyon:  Tanggapan ng Single-parents Temporary Special Cash Benefits  
(9F Shimizu City Hall )  054-354-2370   
 

May nakalimutan ka ba?   

Hanggang 9/7 Lunes (valid postmask) na lamang ang  

aplikasyon sa Special Cash Benefits  

忘
わす

れていませんか？ 特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

の申請期限
しんせいきげん

は、9/7月（消印有効
けしいんゆうこう

） 
 
Sa mga hindi pa naga-aplay para sa naturang benepisyo, sa kalagitnaan ng bu-
wan ng Hulyo ay may ipadadala sa inyong recommendation notification o 
kanshou tsuuji.  Mangyaring mag-aplay po agad sa lalong madaling panahon.   
Para sa mga walang form ng aplikasyon o hindi alam ang mga pamamaraan sa 
paga-aplay ay mangyaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod:   
Shizuoka City Shingata Korona Nandemo Soudan Dial –0570-08-0567 (9:00-
20:00)   

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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Sa panahon ng pagi-ingat sa Covid-19  
Mga dapat Gawin Sa  

Pagi-evacuate sakali 

mang may disaster  

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

を踏
ふ

まえた 

災害時
さ い が い じ

の避難行動
ひ な ん こ う ど う

について考
かんが

える 
Sa situwasyon natin sa kasa-
lukuyan ay hindi pa tapos ang 
pakikibaka natin sa Covid-19.  
Sakali mang kinakailangan 
ang pagi-evacuate o paglisan, 
mas lalo nating kakailangan 
ang pagi-ingat.   Sa paglisan 
kailangang isaisip natin na 
“Pag-ingatan mo ang sariling 
buhay mo” .  Kailangang 

magkaisa ang lahat sa kaisipang ito at para na rin sa ka-
pakanan ng kaayusan at kalinisan ng kapaligiran.   
Impormasyon:  Crisis Management Division (KIKI KAN-
RIKA— 221-1236  
Ano ang pinakamahalagang bagay sa paglisan:   
Kung may disaster, siguraduhing ipa-evacuate ang mga 
nasa delikadong lugar.   
1.Kailangan ba natin lumisang lahat?  Hindi ninyo 
kailangang magtungo sa evacuation center kung ligtas 
naman ang inyong katayuan sa inyong tahanan.  Alamin 
lamang palagi kung nasa ligtas na situwasyon ang inyong 
tahanan.   
2.Kailan dapat mag-evacuate?  Kung sakaling ang disas-
ter ay lumulubha, ang Shizuoka City ay magpapadala ng 
mga impormasyon sa pamamagitan ng broadcast radio, 
emergency bulletin mail, emergency information disaster 
information disaster prevention radio, Shizuoka City dis-
aster prevention mail at iba pa.  *Mayroon ding mga 
emergency information tulad sa alert sa tsunami at mala-
kas na pag-ulan.  
3.Saan dapat magi-evacuate? Hindi lamang dapat ilimita 
ang pagi-evacuate sa mga itinalagang paaralan sa ele-
mentarya, junior high school at mga pasilidad na learning 
community centers.  Bago pa lamang magkaroon ng dis-
aster, maaari tayong makiusap at makipagkasundo rin sa 
ating mga kamag-anak o kaibigan o sa kapitbahayan pa-
ra takbuhan kung kinakailangan ang paglisan.   
4.Maaari bang manuluyan sa loob ng sasakyan?  
Maaaring delikado ang gumamit o mag-stay sa sasakyan 
lalo na kung malakas ang ulan.  Mangyaring alamin kung 
ligtas ang kapaligiran kung sakaling kinakailangang gami-
tin ang sasakyan o mag-stay sa sasakyan.   
5.  Hindi ba “3 mitsu” ang mga evacuation site at evacua-
tion center?  Maraming tao ang posibleng magsama-
sama sa evacuation sites o centers.  Upang maiwasan 
ang “mippei o kulob”, “misshu o crowded”, “missetsu o 
magkakadikit “ ay kasalukuyang nagsasagawa ang lun-
sod ng mga paraan upang magkaroon ng mga distansya 
at iba pa ang bawa’t isa.  Hinihiling din ng lunsod ang 
palagiang paghuhugas ng kamay at etiquette sa pag-ubo, 
distansya sa bawa’t isa at iba pang pamamaraan upang 
maka-iwas sa virus.   
Mga dapat ihanda sa oras ng 
pagi-evacuate:  
Valuables (cash, passbook, 
hanko, lisensya), emergency 
food para sa 3 araw ( di na 
kailangang initin tulad ng 
dried bread, canned foods, 
mineral water ), gamot lalo na 
para sa mga may sakit o may-
edad, damit (underwear, jacket, tuwalya) , radio 
(pwedeng marinig ang FM), flashlight, spare batteries at 
iba pa.  Magdala rin ng face mask, alcohol disinfectant, 
thermometer, garbage bag na pwedeng i-seal.  Sa mga 
may sanggol– powdered milk, diapers.  Naaayon sa pan-
gangailangan ng inyong pamilya ay mangyaring ihanda 

Makakasakay ng Libre sa 

Suruga Bay Ferry Boat? 

 駿河湾
するがわん

フェリーに無料
むりょう

で乗
の

れる   
~Campaign para sa mga nasa elementarya at 

mga guardian nito~  
Ang mga elementaryang 
taga Shizuoka City ay 
pamamahaginan ng li-
breng tiket sa ferry 
boat.  Sa paglalakbay sa 
Suruga Bay ay matu-
tunghayan ang magan-
dang Mt. Fuji at mai-
enjoy din ang pasilidad ng ferry boat at marami 
pang nakakatuwang maaaring maranasan.  Kaya't 
mainam na huwag nating palampasin ang pagka-
kataong ito.   

Panahon ng serbisyo:  Setyembre 1 (Martes) 
~  Marso 31 (Miyerkules), 2021 

*Paraan ng pagsakay sa ferry boat -- ipakita ang 
libreng tiket sa pagsakay sa counter ng bilihan ng 
tiket.  Sa isang libreng tiket ay dalawa ang pwe-
deng gumamit (ang batang elementarya at ang 
magulang o guardian nito).  Ang tiket ay para sa 
isang biyahe lamang.  (Para sa mauunang 1,000 
na sasakay;  hindi maaaari ang kodomo kai o iba 
pang grupo ng mga bata)   

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 opera-
tor sa mga espesyalistang tutugon sa 
inyong mga katanungan 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 
segundong pag-uusap sa telepono.   
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Stamp Rally 2020  

ukol sa Kagandahan 

ng Shizuoka City  
静岡市
しずおかし

はいいねぇ。スタンプラリー２０２０ 
ShizuokaAngAng   Shizuoka 
City  ay  kasalukuyang  may 
stamp rally na isinasagawa 
para sa may 10 tourist spot 
ng  Shizuoka  City  na  may 
kinalaman sa illustration ng 
popular animation character 

sa Shizuoka City na si Momoko Sakura. 
Layunin ng stamp rally  na madiskubre at madalaw 
ninyo ang mga magagandang lugar ng Shizuoka City . 
Maaari rin kayong makaipon ng mga novelties tulad ng 
toto bag, ballpen, clear file na may tatak ng character 
ni Momoko Sakura sa pamamagitan ng pagkokolekta 
ng stamps.   
Umaasa  ang  siyudad  na  sa  pamamagitan  nito  ay 
maitataguyod natin ang ekonomiya ng Shizuoka City sa 
pamamagitan ng pamamasyal, pamimili at pagkain ng 
mga produkto ng  lungsod.   
Narito po ang ilan sa maaari nating mga pasyalan : 

 
Family  Friendly course —-  
*Posible sa kahit saang lugar.  May 
bayad.   
OKUSHIZU Municipal Hot spring  
 
A.  Minami Alps  Akaishi Onsen Shi-

rakabaso (Aoi District Tashiro/ tel 054-260-2021) 
Panahon: Abril~Nobyembre, 10:00-18:00  
Disyembre~ Marso, 10:00-17:00  
Sarado:  Day-trip — tuwing Martes (Kung holiday ito, 
sarado sa susunod na araw,  bukas sa 8/11)  
Lodging — bukas buong taon.   
Bayad:  Day-trip entrance — Junior High School pataas, 
510 yen / elementarya, 200 yen  
Lodging  — Junior High School pataas, 4,110 yen / ele-
mentarya, 2,050 yen  
 
B.  Kuchi Sakamoto Onsen (Aoi District, Kuchisakamo-
to / tel 054-297-2155) 
Panahon:  9:30-16:30 (huling pagbabayad 16:00)  
Sarado:  Tuwing Miyerkules (kung holiday ito, sarado sa 
susunod na araw)  
Bayad:  300 yen sa adult, 100 yen sa mga bata  
 
C.  Yunoshima Onsen ( Aoi District, Yunoba / 054-291-
2177)  
Panahon:  9:30-16:30 (huling pagbabayad 16:00)  
Sarado:  Tuwing Huwebes ( kung holiday ito, sarado sa 
susunod na araw)      
Bayad:  600 yen sa adult, 300 yen sa mga bata  
 
D.  Umegashima Shinden Kogane no Yu  (Aoi District, 
Umegashima/ tel 054-269-2615 
Panahon:  Abril~Nobyembre  9:30-17:30 
Disyembre~Marso 9:30-16:30 (huling tanggapan ng 
pagbabayad,  30 minutos bago magsara)  
Sarado:  Tuwing Lunes (kung holiday ito, sarado sa 
susunod na araw)  
Bayad:  700 yen sa adult, 300 yen sa mga bata  
 
AngE.  Shimizu Nishi Zato Yamasemi no Yu (Shimizu 
District, Nishizato / tel 054-343-1126) 
Panahon:  Weekdays— 9:30-18:00/ Sabado, Linggo, 
Holidays — 9:30-19:30 (Huling tanggapan ng pagbaba-
yad, 1 oras bago magsara)   
Sarado:  Lunes (Kung holiday ito, sarado sa susunod 
na araw)   
Bayad:  700 yen sa adult, 300 yen sa mga bata.   

 Impormasyon sa Kogane no Yu  Event  
*OKUSHIZU Farmers Market  
Bukas tuwing Linggo mula 9:00-11:00 — may mabibiling 
mga sariwang gulay mula sa Umegashima.   
* Hammock Café in Kogane no Yu  
Bukas tuwing Sabado at Linggo.  Mayroon ding light 
drinks and meal counter bar.    
Impormasyon:  Kogane no Yu 054-269-2615 
 
2. Nihon Daira Zoo —   
Suruga District, Ikeda   
Panahon:  9:00-16:30 (huling tang-
gapan sa pagpasok, 16:00)  
Sarado:  Tuwing Lunes (kung holiday 
ito, sarado sa susunod na araw)  
Bayad:  620 yen mula sa Senior High 
School pataas,  150 yen sa elementarya at Junior High 
School ( libre sa may kodomo card)  
Impormasyon: 054– 262-3251  
Check n’yo ito —-  sa loob ng shopping center ng Zoo ay 
mayroong mabibiling cute na pan na image ni Rosshī .   

 
3. Shizuoka Hobby Square —  
Suruga District, Minami cho  
Panahon: Weekdays—11:00-18:00, Saba-
do, Linggo at holiday — 10:00-18:00 
Sarado:  Lunes (kung holiday ito, sarado 
sa susunod na araw)   
Bayad:  Libre  
Impormasyon:  054-289-3033 

 
Historical Course:   
4. Sumpu Castle Park (Hitsujisaru Yagu-
ra)  
Aoi District, Sumpu Jo Koen  
Panahon:   9:00-16:30   (16:00  ang 
huling tanggapan sa pagpasok)  
Sarado:  Tuwing Lunes (kung holiday ito, sarado sa 
susunod na araw)  
Bayad:  100 yen sa adult (libre sa mga taga-Shizuoka na 
may edad 70 pataas) , 50 yen sa elementarya at Junior 
High School 
* Sumpu Jo Koen Higashi  Kumon/Tatsumi , Momiji Ya-
ma Koen —- ticket, 360 yen sa adult/ 120 sa elementar-
ya at junior high school.   
Impormasyon:  054-266-7205  

 
5. Kunosan Toshogu 
Suruga District, Negoya  
Panahon:  9:00-17:00  
Walang holiday  
Bayad:  (Nihon Ropeway)  500 yen 
sa adult. 200 yen sa bata  
Ticket sa shrine at museum 800 yen 

sa adult, 200 yen sa mga bata.   
Impormasyon: 054-237-2438   
 
6. Toro Hakubutsukan (Museum)  
Suruga District , Toro 5-chome  
Panahon:  9:00-16:30 
Sarado:  Tuwing Lunes (kung holi-
day ito,  sarado sa susunod na 
araw) ; bukas kung holiday subalit 
sarado sa susunod na araw.   
Bayad:  300 yen sa adult (libre sa taga-Shizuoka City na 
may edad 70 pataas) , 200 yen sa Senior High at kole-
hiyo, 50 sa elementarya at Junior High (libre kapag may 
Kodomo card)   
Serizawa Museum ticket:  580 yen sa adult, 360 yen sa 
Senior High at kolehiyo,   120 yen sa elementarya at 
Junior High  
Impormayon:  2-054-285-0476   

 


