
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  Multi-
cultural  Exchange 
(SAME). 
Petsa:  Nobyembre 29, 
Linggo  
Oras:  11:00 am -3:00 
pm  (hindi itutuloy ka-
pag malakas ang ulan) 
Lugar:   Aoba  Symbol 
Road  at  Fushimiya 
Building 
Bayad:  Libre (maliban 
na  lamang  sa  mga 
paninda)  
Itatampok  sa  event 
ang iba’t-ibang booth na magpapakilala ng iba’t-ibang 
kultura katulad ng “Little World” at mga exhibit ng 
mga international 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 pamamagitan ng mga katutubong pagkain, kul-
tura at iba pa.      
Mayroon  ding  Legal  na  pagpapayo  para  sa  mga 
dayuhan ang gaganapin sa Fushimiya Building sa 
hapon.    

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 12:00 hanggang 3:00 ng hapon sa 
Fushimiya Building 8F.  May mga ta-
gapagpayo  na  abogado  at  GYOUSEI 
SHOSHI o administrative scriver.  May-
roong 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 ad-
vance.   Impormasyon para sa SOUDANKAI-- Shizuoka City 
Association for Multicultural Exchange (SAME) Shimizu Of-
fice— 054-354-2009 

Nihongo Club  
(klase sa wikang Hapon para sa mga 

Elementarya at Junior High 

School) 

『にほんごクラブ（児童
じ ど う

・生徒向け日本語教室
せいとむけにほんごきょうしつ

)』

受講者募集
じゅこうしゃぼしゅう

 
Petsa:  Oktubre  24,  Nobyembre  7,  28, 
Disyembre  12,  26  (5  beses  na 
pagkaklase, tuwing Sabado)  
Mga mag-aaral sa elementarya— 13:00-
14:30 

Mga mag-aaral sa Junior High School— 15:00-16:30 
Lugar: Shizuoka Yaizu Credit Bank Shinyu Kinko Building,  
4th Floor Meeting Room (3-11, Otemachi, Aoi District) 
Layunin: Upang matulungan ang mga bata na mamuhay 
nang ligtas at panatag ay tuturuan sila ng  Nihongo na ka-
paki-pakinabang sa kanilang pang-araw-araw na pamumu-
hay at mga pananalita at ekspresyon na ginamit kapag 
nakikipag-usap sa mga Hapon. 
Kapasidad: limitado sa 10 estudyante sa bawat klase 
Bayad sa matrikula: Libre 
Aplikasyon: Mangyaring mag-apply hanggang Oktubre 19, 
Lunes (hanggang 5:00 pm ng hapon)  sa pamamagitan ng 
pagtawag sa punong tanggapan ng SAME o sa pamamagi-
tan ng website.  
Tagapamahala: Ms. Tatara (Punong tanggapan) 
Tagapagtaguyod : Shizuoka City Association for Multicultural 
Exchange (SAME)  

Sa mga nais magboluntaryo!! 

当日
とうじつ

ボランティア募集
ぼしゅう

 

* Sa kasalukuyan ay naghahanap ang  Shizuoka Wai-
wai Would Fair Committee ng mga boluntaryong gus-
tong tumulong sa naturang event tulad sa paghahan-
da, 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 mismong website ng SAME .  Ang 
briefing ay gaganapin sa Nobyembre 28, Sabado 

14:00-15:30.    
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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:   Grupong 
pagkaklase kasama ang inyong in-

structor.   
Panahon:   Mula  Oktubre  3  (Sabado)  ~  Marso  6 
(Sabado) 5:30pm~7:00pm,  20 beses na pagkaklase.   
Lugar:  Shizuoka Yaizu Shinyu Kinko Otemachi Building 
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 in-
yong instructor.   
Panahon:  Lunes at Huwebes 8:00pm~9:00pm, 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 registration)  
Pagpapatala:  Maaaring tumawag sa 
telepono sa  SAME o  lagdaan ang 
form sa website ng SAME.   
Impormasyon :  SAME 054-273-5931  
Website:  http://www.samenet.jp/ 
 

 Notice sa  Pagpasok, 

 Ipadadala  

入学通知書
にゅうがくつうちしょ

を送
おく

ります 
Ang mga bata o estudyante na pa-
pasok  sa  Elementarya  at  Junior 
High School sa susunod na taon, 
2021  ng  Abril  (Elementarya-
ipinanganak ng mula Abril 2, 2014~ 
Abril 1, 2015/ Junior High School— 
kasalukuyang nasa Grade 6)   ay 
padadalhan ang mga magulang o 

guardian simula kalagitnaan ng Disyembre ng notice ukol 
sa pagpasok sa paaralan.  Mangyaring makipag-ugnayan 
sa Child-Student  Support Center kung sakaling di pa kayo 
nakakatanggap nito hanggang katapusan ng Disyembre.   
Ang  paaralan  na  papasukan  ay  ang  mga  paaralang 
nasasakupan ng kasalukuyang tinitirhan ng mga bata o 
estudyante.  Para sa mga papasok sa elementarya na 
nais na ilipat ang kanilang anak sa ibang paaralan ay 
mangyaring makipag-ugnayan mula Nobyembre sa Child-
Student Support Division.   Sa mga papasok naman sa 
Junior High ay may tawag na matatanggap sa kalagitnaan 
ng Nobyembre.     
* Sa mga bata o estudyante na may ibang citizenship ay 
mangyraring makipag-ugnayan sa Child-Student Support 
Division.    
Impormasyon:   Child–Student  Support  Division  (Jidou 
Seito Shien Ka), Shimizu Chousha 8F.   Telepono- 054-
354-2377/ Fax– 054-353-7521 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                            

 

 

Paghahanda sa Kalamidad  

-Upang maprotektahan  

ang sarili- 

災害
さ いが い

に備
そな

えて～ 自
みずか

らの命
いのち

を守
まもる

るために～ 
Sa Disyembre 6 （Linggo） ay 
ipagdiriwang ang Regional Dis-
aster Prevention Day.  Sa mga 
nakaraang taon, maraming 
major disasters ang naganap 
sa iba’t-ibang parte ng Japan.  
Sa palagay n’yo ba, perpekto 
na ang ating disaster preven-
tion measures  o mga hakbang sa pag-iwas sa sa-
kuna? 
Taon-taon, sa ginaganap na event para sa Regional 
Disaster Prevention Day , ang mga boluntaryong or-
ganisasyon na may kinalaman sa disaster prevention 
o pag-iwas sa sakuna ay may pangunahing papel sa 
pagsasaalang-alang ng pinsala sa kanilang lugar at 
pagpapatupad ng mga pagsasanay ayon sa mga ka-
tangian o klase ng lugar.    
Subalit sa taong ito, dahil sa impluwensa ng Covid-
19 at upang makaiwas na kumalat ito, ang taunang 
ginaganap na pagtitipon para sa pagsasanay at 
cooking training na may kainan at inuman ay hindi 
isasagawa sa taong ito.   
Upang maprotektahan ang ating sarili at ang ating 
mga pamilya sa oras ng mga emergency, mainam na 
ihanda muna ang ating mga sarili.   Kailangang pag-
usapan ng buong pamilya ang nauukol sa mga pa-
mamaraan sa disaster prevention sa ating kapa-
ligiran sa daily basis at mangyaring maging handa 
tayo sa oras ng mga emergency.  
 

Mga Puntos sa Taong ito ng Regional Disaster 
Prevention Drill : 
Upang ma-protektahan ang sarili at 
makatulong na protektahan ang 
buhay ng iba ay kailangang ihanda 
muna ang ating sarili o “self-help”  
1. Kumpirmasyon ng mga maaaring 
maging pinsala sa “Shizuoka City 
Disaster Prevention Map” at iba pa.  
(I-check ang mga maaaring maging pinsala sa ating 
tahanan, pinagtatrabahuhan o sa ating kapaligiran,  
ang mga pamamaraan sa pagi-evacuate at kung 
saan dapat mag-evacuate.   
*Tunghayan ang “Shizuoka City Bousai Map” at 
“Flood Evacuation Map” sa Home page ng Shizuoka 
City. 
2.Kurpirmasyon sa mga listahan ng emergency 
stocks at mga dapat dalhin sa oras ng emergency.   
Maghanda o mag-stock ng mga gamit, pagkain at 
inumin na pang-emergency sa ating bahay na good 
para sa pitong araw.o higit pa.    
  
Impormasyon:  Crisis Management Division:  Tel-054-
221-1241/ Fax– 054-251-5783 
Aoi District— tel. 054-221-1343/fax 221-1104 
Suruga District— tel. 054-287-8683/fax 287-8709 
Shimizu District— tel. 054-354-2024/fax 351-4470 
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Shizuoka City  
Illumination 2020 

静岡市
しずおかし

イルミネーション2020 
 

AOBA SYMBOL ROAD ILLUMINATION  

青葉
あおば

シンボルロードイルミネーション 
Sa taong ito ay itatampok ang light 
up na tower at pallet sa Aoba Sym-
bol  Road.   Kaya  huwag  nating 
palampasin ang pagkakataong kung 
saan  ang  pangkaraniwan  nating 
omachi o downtown ay maging isang 
wonderland  sa  panahon  ng  ta-
glamig.   
Panahon:  Nobyembre 13, Biyernes 
~ Pebrero 14,2021 Linggo.   
Oras ng light up :  16:30-22:00 
*12/13~1/13 — hanggang 24:00   

*11/13 (Opening) 17:20~ 
Lugar:  Aoi Square, Aoi District  
Tagapagtaguyod/Impormasyon:  I love Shizuoka Com-
mittee — 252-7720 
Incharge:  Shougou Rousei (Commercial Labor Admin-
istration Division )  

 

Shimizu Center Water Front  

District Illumination  

清水都心
しみずとしん

WF地区
ちく

・イルミネーション 
Tunghayan ang night view 
ng Shimizu na umaapaw sa 
kaningningan!  
Panahon:  Kalagitnaan ng 
Nobyembre ~ Pebrero 28 
(Linggo)  
Oras  ng  light  up:  

17:00~22:00 

Lugar:  ⋆Shimizu Station East Exit Plaza ,  

⋆Shimizu Hinode Marin Park Jinko Kaihin (artificial 
beach)  
Impormasyon:   Kaiyo Bunka Toshi  Suishin Honbu 
(Marine Culture Center Promotion Headquarter)  

Shizuoka Prefecture and 

municipal Ekiden Race 

Tournament  

静岡県市町対抗駅伝競走大会
しずおかけんしちょうたいこうえきでんきょうそうたいかい

 

Ang ika-21 pagdiriwang ng Shizuoka 
Prefecture Municipal Ekiden Race 
Tournament kung saan sinasalihan 
ito ng lahat ng mamamayan sa lala-
wigan at bayan ng nasasakupan ng 
Shizuoka  Prefecture  ay  na-
katakdang ganapin sa taong ito sa Shizuoka City.  
Kaugnay sa event na ito , magkakaroon  ng traffic re-
striction sa ilang parte ng daan sa Shizuoka City.  
Inaasahan ang  ating kooperasyon at pang-unawa.   
Petsa:  Disyembre 5, Sabado  
Oras:  10:00 ang simula  
Course:   Mula  sa  harapan  ng  Kencho  Honkan— 
Sumpujo Park— Kita Kaido— Seikenji— Minami Kan-
sen— Kusanagi Rekijo Field   
Impormasyon:  Shizuoka Ken Shichou Taikou Ekiden 
Kyousou Taikai  (Shizuoka Prefecture and Municipal 
Ekiden  Race Tournament) Office—054-284-9094 
*Tuloy ang event kahit umuulan.    

 

Pagsasanay ukol sa mga 

Store Services para sa 

mga Dayuhang Residente  

(定住外国人向
ていじゅうがいこくじんむけ

け）店舗
てんぽ

サービス科
か

 
Ito ay 2 buwang kurso sa pagsasa-
nay na nagbibigay-daan upang 
makapag-aral ng Nihonggo at mga 
tamang kaugalian sa pagtatrabaho.  
Panahon na maaaring magpatala:  
Mula Setyembre 14 (Lunes) ~ Disy-
embre 8 (Martes)  2020  
*Sa mga nais magpabantay sa mga anak—hanggang 
Disyembre 7 (Lunes)  
Bilang ng mag-aaral:  15 mag-aaral (kung kakaunti ang 
magpapatala ay maaaring hindi ituloy ang 
pagkaklaseng ito)  
Panahon ng Pagsasanay:  Enero 15 (Biyernes) ~ Marso 
12 (Biyernes) .  Araw-araw ang pagsasanay maliban na 
lamang kung Sabado, Linggo at Pista Opisyal.   
Oras ng Pagsasanay:  9:00 ng umaga~3:00 ng hapon  
Lugar ng Pagsasanay:  Nagoya Oohara Gakuen Shizuo-
ka School (103-1 Yunoki, Aoi District) 
Kwalipikasyon:  *Marunong mag-nihonggo para sa 
pang-araw—araw na pamumuhay 
 *Marunong magbasa at magsulat ng hiragana at kata-
gana.   
Pagsasanay na gagawin:  Pag-aaral ng Nihonggo, busi-
ness etiquette, pangangasiwa ng pera, paghahanap ng 
trabaho, serbisyo para sa mga customer at marami 
pang iba.  
Kinakailangang gastos:  Bayad sa textbook—¥5,258 
(kasama na ang tax) 
Para sa may nais, Japanese Test—¥ 5,000 (kasama na 
ang tax)  
Pagpapatala (wikang Nihonggo lamang) :  Makipag-
ugnayan sa malapit sa inyong Hello Work.    

Petsa ng Pagpapadala  

納期
の う き

 
 

*Long-term Care insurance premium  
(Kaigo Hoken Ryo)--5th term— 11/25 
(Wed)  
*Medical Insurance Premium for the 
Elderly (Koki Korei-sha Iryo Hoken) - 
4th term—       11/30 (Mon)  
*National Health Insurance Premium 

(Kokumin Kenko Hokenryo) —6th term—11/30 (Mon) 
*National Pension Insurance Premium (Kokumin 
Nenkin Hokenryo—for October— 11/30 (Mon)  


