
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 

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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SHIZUOKA WAIWAI 

WORLD FAIR! 

第
だい

2回
かい

 静岡
しずおか

わいわいワールドフェア 
Abangan  ngayong  au-
tumn  ang  ika-2  taong 
pagdiriwang ng Shizuo-
ka  Waiwai  World  Fair 
event ng Shizuoka City 
Association for Multicul-
tural Exchange (SAME). 
Petsa:  Nobyembre 29, 
Linggo  
Oras:  10:30 am -3:30 pm  (hindi itutuloy kapag 
malakas ang ulan) 
Lugar:  Aoba Symbol Road at Fushimiya Building 
Bayad:  Libre (maliban na lamang sa mga panin-
da)  
Itatampok sa event ang iba’t-ibang kakanin mu-
la  sa iba’t-ibang bansa tulad ng mga asian 
foods, mga booth na nagpapakilala ng iba’t-
ibang kultura at mga exhibit ng mga internation-
al organization sa Shizuoka.   
Sa kasalukuyan, mayroong mahigit na 11,000 
na dayuhang naninirahan dito sa Shizuoka City. 
Mainam na pagkakataon ang event na ito para 
sa mga Hapon at mga dayuhang naninirahan 
dito sa Shizuoka City upang makasalamuha at 
makipag-ugnayan sa bawa’t isa sa pamamagi-
tan ng mga katutubong pagkain, kultura at iba 
pa.      
Mayroon ding Legal na pagpapayo para sa mga 
dayuhan ang gaganapin sa Fushimiya Building 
sa hapon.    
Sa fair na ito ay mayroon ding booth ang Philip-
pine NAKAMA kung saan makakabili ng mga 
katutubong pagkain at inumin ng Pilipinas.  
Tagapamahala:  Shizuoka City Association for 
Multicultural Exchange 054-273-5931  
Tagapagtaguyod:  Tourism, Exchange and Cul-
tural Affairs Bureau , International and Multicul-
tural Affair Division, Multicultural Affairs Section   
 
* Sa kasalukuyan ay naghahanap ang  Shizuo-
ka Waiwai Would Fair Committee ng mga bolun-
taryong gustong tumulong sa naturang event 
tulad sa paghahanda, pagliligpit, pagbabantay o 
paga-assist sa bawat booth at marami pang iba.   
Limitado sa 50 katao.   Maaaring mag-aplay sa 
pamamagitan ng telepono, fax, e-mail o sa mis-
mong website ng SAME .  Ang briefing ay gaga-
napin sa Nobyembre 28, Sabado 14:00-15:30.    

National Census 2020  

国勢調査
こ く せ い ち ょ う さ

 
 
Ang national census para sa taong 
2020 ay  sisimulang  mag-ikot  mula 
Setyembre 14.  Ito ay statistical sur-
vey na isinasagawa ng pamahalaan 
ng Japan para sa lahat ng tao at pami-
lyang naninirahan o nanunuluyan dito 
sa Japan.   Ang mga census officer na 
may mga ID na naka-kwintas sa kanil-
ang leeg at may armband ay mag-
sisimulang bumisita sa bawa’t tirahan 
para mag-interview at mag-distribute 
ng mga survey forms.  Para sa mga 

dayuhan, may dala rin silang Foreign Language Contact Form.  
Ituro lamang kung anong wika ang inyong naiintindihan.  Ang 
survey  ay  walang  kinalaman  sa  mga  buwis  at  iba  pang 
transaksiyon.   
*Kapag dumalaw ang census officer:   
1. Sabihin kung anong wika ang inyong naiintindihan  
2. Aalamin sa survey kung ikaw ay karapat-dapat (kung may 
mahigit na 3 buwan na ninirahan sa Japan o may balak na 
tumira sa Japan)  
3.Ipaalam kung marunong mag-fill up sa internet — available 
ang Japanese, Ingles, Chinese, Korean, Vietnam, Espanol, Por-
tugal)  
4.Kung di marunong mag-fill up sa internet, padadalhan kayo 
ng survey officer ng translated survey form at kung papaano 
mag-fill up ng form.   
Panahon ng pagsagot:  Internet — 9/14~10/7 
 Survey form — 10/1~10/7  
Impormasyon:  National Census Call Center-  
Mula 9/7 hanggang 10/31 araw-araw mula 8:00 ng umaga 
hanggang 9:00 ng gabi.   
Tel:  0570-07-2020, 03-6636-9607  
Available din sa call center ang wikang Ingles, Chinese, Kore-
an, Vietnamese, Espanol, Portugal, Thai, Nepal, Tagalog, Indo-
nesia.   
Pagpapasa ng survey form:  Maaari sa internet o sa koreo ipa-
dala.    
Deadline ng pagpapadala:  Oktubre 7 (Miyerkules)  
 * Ipadala lamang sa koreo kung sakaling madelay  
Sakaling wala kayo sa inyong tahanan sa oras na bumisita ang 
survey officer ay ilalagay ang survey form sa inyong post box o 
sa lagayan ng inyong dyaryo.  
 
Impormasyon:   
National Census Call Center  
(Hanggang 10/31 ang serbisyo, araw-araw 
mula 8:00 ng umaga ~9:00 ng gabi . 
Tel:  0570-07-2020, 03-6636-9607   
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PagpaPAREHISTRO sa mga 

Authorized na Paalagaan 

sa Bata, Nursery School 

at Kindergarten  

入園
にゅうえん

受付
うけつけ

を始
はじ

めます 
 
Sisimulan  sa  buwan  ng 
Setyembre ang pamamahagi 
ng mga application guidelines 
para sa mga authorized na 
paalagaan  ng  mga  bata, 
nursery school at kindergarten. 
Kung nais ninyong ipasok ang 
inyong anak sa mga paala-
gaan ng bata, nursery school o 
small  child  care  facilities, 

maliban sa mga aplikasyon para sa bawa’t pasilidad ay kakailan-
ganin din ang authorization para sa pangangailangan ng bata at 
edad ng bata.  Ang authorization ay may 3 uri, No. 1, No. 2, No. 3 
sa bawat authorized na Ward.   
Kategoridad ng mga authorized:    
No. 1 -- ang qualified age ay 3 taon pataas.  May 4 na oras na 
maaaring pumasok o magpaalaga. Ang maaaring gamiting pasi-
lidad ay ang mga authorized na paalagaan sa bata.  
No. 2 – ang qualified age ay 3 taon pataas.  Maaaring pumasok 
o magpaalaga hanggang 11 oras o di bababa sa 8 oras.  Ang 
maaaring gamiting pasilidad ay ang mga authorized na paala-
gaan sa mga bata, nursery school o small child care facilities.  
No. 3 – ang qualified age ay di bababa sa 3 taon.  Maaaring pu-
masok o magpaalaga hanggang 11 oras o di bababa sa 8 oras.  
Ang maaaring gamiting pasilidad ay ang mga authorized na paal-
agaan sa mga bata, nursery school o small child care facilities.  
Kung magpapatala para sa authorized na child institute sa No. 2 
o No. 3, kailangang tumutugon ito ayon sa mga nangan-
gailangan ng childcare.  Para sa karagdagang impormasyon, 
mangyaring sumangguni sa bawat Ward Offices ng Child Care 
Support Division. 
●Dahilan kung kakailanganin ang childcare —- kung ang dahilan 
ay tumutugon sa  1~8 na listahan sa ibaba.  
Kung hindi maaaaring maalagaan ang bata sa bahay,  sa No. 2 o 
No.3  sya nabibilang.   
Maaaring magparehistro sa mga authorized na paalagaan ng 
bata at nursery school.   
1.Nagtatrabaho ng 60 oras sa loob ng isang buwan (kasama 
ditto ang full time, part-time at in-home na trabaho. 
2.Pagbubuntis, panganganak  
3.May sakit o may disability ang magulang  
4.Nagbabantay o nag-aalaga ng may sakit na ka-pamilya 
5. Kaka-recover o nagri-recover lang sa isang kalamidad  
6. Naghahanap ng trabaho (kasama ang mga naghahanda para 
sa trabaho)  
7.  Enrollment (kasama ang vocational trainings at iba pa)  
8. Abuso/ DV prevention  
*Open space para sa pag-aalaga 
Sa mga pribadong kindergartens ay may  laang  open space 
kung saan maaaring sumali at mag-enjoy ang mga infants at 
magulang nito.  Maaari ding makahingi n pagpapayo dito at 
maka-meet ng mga kaibigan (libre) .  Para sa iba pang impor-
masyon ay mangyaring makipag-ugnayan sa bawa’t kindergar-
ten.   
Ang guidelines application ay ipamamahagi mula sa Setyembre 
17 (Huwebes) sa mga authorized na pampribado o pangmuni-
sipal na child institution, gayun din sa bawa’t Child Care Support 
Division ng mga ward offices.   
Ang tanggapan ng aplikasyon sa No.1 para sa authorized na 
pang-municipal na child institution ay mula Oktubre 1 (Huwebes)
~ 5 (Lunes).  Mag-aplay sa nais ninyong pasukang paalagaan.  
Sa mga pribadong authorized na child institution ay mula Ok-
tubre 1 (Martes) ang aplikasyon.  

Ang tanggapan ng aplikasyon sa No.2 at No.3 ay mula Oktubre 1 
(Huwebes) hanggang Nobyembre 2 (Lunes).   Mag-aplay sa 
unang nais ninyong pasukang paalagaan o sa bawa’t Child Care 
Support Division ng ward offices. 
 
Ang gabay para sa pasilidad, kabayaran, handicap child nursery 
at ibang nais ninyong malaman ay maaaring isangguni sa Child 
Care Support Division.  
 
*Infant Education Councelling  
Pagbisita– Tuwing Miyerkules, 10:00~14:00  
Pagpapayo sa telepono— tuwing MWF 10:00~15:00  
(8/11~14, 12/28~ 2021 1/5, 3/29~31 holiday) 
—Shizuoka City Public and Private Kindergarten Federation 
(Tanggapan, Shizuoka Toyoda Youchien 281-0666)  
 
*Child Care Support Division, Aoi District (Shizuoka City Hall 2F)  
Tel 221-1095 /Fax 221-1097 *Child Care Support Division, 
Suruga District (Suruga Ward City Hall 2F) Tel:  287-8673/ Fax 
287-8805 *Child Care Support Division, Shimizu District (Shimizu 
Ward Office 1F) Tel: 354-2358/ Fax 354-3132 

Libreng paggamit ng 

Kindergarten,  

Nursery at mga 

Pinahihintulutang 

Paalagaan ng mga Bata 

幼稚園
ようちえん

・保育園
ほいくえん

・認定
にんてい

こども園
えん

などの利用
り よ う

の 

無償化
むしょうか

について 
 
Noong nakaraang taon ng Oktubre ay 
pinasimulan ang mga libreng paggamit para sa 
panimulang edukasyon ng mga bata at 
pagpapangalaga sa mga ito.  Nakasaad sa ibaba 
ang mga panuntunan at sistema ukol dito.  
Impormasyon:  Pangkalahatang walang bayad—
Child Support Division (Yoho Shien Ka) 054-354-
2626 
Suporta sa kapakanan ng mga batang may kapansanan 
(pagpasok) – Child Consultation Center (Jido Sodan Jo) 054-275
-2874 
Suporta sa kapakanan ng mga batang may kapansanan 
(nauukol sa tanggapan) – Person with Disability Support 
Promotion Division (Shougaisha Shien Suishin Ka)   
1. Kindergarten, Nursery, Pinahihintulutang Paalagaan ng mga 
bata at iba pa 
*Edad 3~5 na mga bata ay libreng makakagamit 
*Edad 0~2 na mga batang exempted ang pamilya sa resident 
tax ay libre 
(Ang batang nasa kindergarten ay hanggang ¥25,700 lamang 
ang libre kada buwan) 
2. Pagpapabantay at Pagpapaalaga sa Kindergarten ( Kabilang 
ang mga Pinahihintulutang mga Paalagaan ng bata (Certified 
category 1)) 
*Edad 3~5 na mga bata ay libre hanggang ¥11,300 kada 
buwan. 
*Edad 3 na batang exempted ang pamilya sa resident tax ay 
libre hanggang ¥16,300. 
3. Pasilidad na Paalagaan na Walang Lisensya 
*Edad 3~5 na mga bata ay libre ng ¥37,000 kada uwan   
*Edad 0~2 na mga batang exempted ang pamilya sa resident 
tax ay libre hanggang ¥42,000 kada buwan.  
4. Suporta sa mga Batang may Disability o Kapansanan Bago 
Magpasukan 
*Edad 3~5 ay libreng makakagamit.  
Detalye:   
Fee Exemption — Pre-school Division Tel: 054-354-2626 
Developmental Support for Children with Disabilities 
(Tanggapan)Children’s Guidance Center 054-275-2874 
Developmental Support for Children with Disabilities (pagbisita) 
Disability Support Promotion Division 054-221-1098 
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Libreng Pagpapayo para 

sa mga Dayuhan Ukol sa 

mga Legal na Karapatan   

          外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための無料相談会
む り ょ う そ うだんかい

 

Paalala lamang na mayroon ding 
“Libreng Pagpapayo para sa mga 
Dayuhan” sa araw ng Waiwai World 
Fair event sa Nobyembre 29 na 
gaganapin mula 12:30 hanggang 
3:30 ng hapon sa Fushimiya Build-
ing 8F.  May mga tagapagpayo na 
abogado at GYOUSEI SHOSHI o ad-
ministrative scriver.  Mayroong ding 
interpreter sa wikang Ingles, Chinese, Vietnamese, 
Espanol,  Portuguese  at  Tagalog.   Maaaring 
makahingi ng pagpapayo ang kahit sino bagama’t 
mas nakakabuting tumawag muna rin sa telepono in 
advance.   Impormasyon para sa SOUDANKAI-- Shizu-
oka  City  Association  for  Multicultural  Exchange 
(SAME) Shimizu Office— 054-354-2009 

Pagkaklase sa  

NIHONGO NG “SAME”  

SAME 日本語教室
にほんごきょうしつ

 
 

*Pag-aaral ng Nihongo para sa 
pang-araw-araw na pamumuhay.   
Ang text book na gagamitin ay 
nauukol  sa  mga  pamumuhay 
dito sa Shizuoka.   
Uri ng pagkaklase:  Face-to-face 
type na pagkaklase sa inyong 
instructor.   

Panahon:  Mula Oktubre 3 (Sabado) ~ Marso 13 
(Sabado) 17:30-~19:00,  20 beses na pagkaklase.   
Lugar:  Shizuoka Yaizu Shinyu Ginko Otemachi Build-
ing 4 F, meeting room.   
Target:  Ngayon pa lamang mag-aaral ng Nihongo.  
Mababa pa ang antas sa Nihongo.   
Bilang ng mag-aaral:  16  
Matrikula:  ¥8,600 (registration at text book)  
 
*Para sa mga marunong na sa Nihongo  
Ang  text  book  na  gagamitin  ay 
“Dekiru Nihongo” .   
Layunin  nito  ang  communication 
skill sa Nihongo.   
Uri  ng  pagkaklase:   Online  group 
class kasama ang inyong instructor.   
Panahon:  Lunes at Huwebes 20:00-
21:00, 10 beses  
Target:  May abilidad sa Nihongo —- beginner level at  
second level   
Bilang ng mag-aaral:  4~10 mag-aaral  
Matrikula:  ¥13,000 (kasama na ang bayad sa regis-
tration)  

Siyudad na Simbolo ng 

IbA’t-ibang Kultura  

-Shizuoka- 

多文化共生
たぶんかきょうせい

のまち～しずおか 

Ang populasyon sa Shizuoka ay patu-
loy na bumaba, samantalang pataas 
ng pataas naman ang bilang ng mga 
dayuhang naninirahan ditto sa Shizu-
oka.  Sa kasalukuyan ay mayroon ng 
humigit  kumulang na 11,000 mga 
dayuhang nanunuluyan sa Shizuoka 

City.  Ang bilang ng mga dayuhang estudyante at mga 
trainees ay ptuloy na tumataas simula pa noong taong 
2013.    
Kaugnay nito, ang Shizuoka City  ay nagsisiskap na  
magkaroon ng mas malalim na pang-unawa sa lahat na 
may iba’t-ibang kultura at kaugalian. Tinataguyod din 
nito ang pagkakaiba-iba ng lahat upang masiglang ma-
buo ang isang siyudad na sumisimbolo sa isang siyudad 
na may iba’t-ibang kultura.   

Gamitin ang Earthquake-

resistant Measures 

Support System 

耐震対策補助制度
たいしんたいさくほじょせいど

をご利用
り よ う

ください 
Noong 2016 na lindol sa Kumamo-
to,  marami ang nawalan ng tahanan 
at napilitang manuluyan sa mga evac-
uation center.   Marami ang na-
hirapang manuluyan sa mga evacua-
tion center dahil walang privacy doon 
at hindi normal ang pang-araw-araw 
ng pamumuhay doon.  Upang mai-
wasang ang manuluyan sa evacuation center, bakit hin-
di natin gawin ang reinforcement work? 
Kailangan ng mga lumang kahoy na bahay ang rein-
forcement!     
Sa mga nakaraang lindol, kalimitang ang mga gawa sa 
kahoy na bahay na itinayo bago mag-Mayo 1981 ang 
may mga malalaking pinsala.  Bakit hindi natin gamitin 
ang sistema ukol sa earthquake-resistant measures as-
sistance para sa mga bahay na gawa sa kahoy?  
●Ang mga target ay ang mga bahay na itinayo bago mag
-May 1981.  
1.  Propesyonal na pagsisiyasat sa inyong tahanan 
(survey)  
Ito ay pagsisiyasat kung gaano ang pag-uga ng inyong 
tahanan.  Magpapadala ang Shizuoka City sa iyo ng con-
sultant sa eartquage-resistance diagnosis reinforce-
ment  para sa libreng survey.  Mangyaring mag-aplay sa 
Building Guidance Division (Kenchiku Shido Ka)  
2.  Reinforcement plan +Reinforcement work  
Ang arkitekto ay detalyadong gagawa ng seismic diagno-
sis at gagawa ng reinforcement  plan habang nakikinig 
sa inyong mga gustong ipagawa.  Para sa reinforcement 
work na isasagawa base sa plano, 80% ng kabuoang 
halaga ng plano at halaga ng konstraksyon , hanggang 1 
milyong yen ay susuportahan.   
*Ang kabuuang gastos sa konstruksyon ay humigit ku-
mulang na 2 milyong yen. Ito ay sa construction work na 
magpapatibay sa earthquake-resistance score 
(numerical value na kumakatawan sa lakas ng gusali) 
na di bababa sa 1.0 by 0.3 o higit pa at magiging 1.0 o 
higit pa.     


