
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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Pagsasanay ukol sa mga 

Store Services para sa 

mga Dayuhang Residente  

(離職者等再就職訓練
り し ょ く し ゃ と う さ い し ゅ う し ょ く く ん れ ん

コース 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 pagtatra-
baho.  
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) ~ Mar-
so 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 
katagana.   
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.    

Serbisyo sa Pagpapayo 

sa Iba’t-ibang Wika ng 

Shizuoka City  

静岡市
しずおかし

の多言語相談
たげんごそうだん

サービス 

Ang Shizuoka City ay naglalaan ng libreng pagpapayo sa 
iba’t-ibang wika para sa mga dayuhan .   Naglalaan din 
sila ng iba’t-ibang impormasyon ukol sa pang-araw-araw 
na pamumuhay.  Ito ay opisyal na sinimulan noong 
Setyembre 2019.  Ang serbiyo ay available sa 14 na 
wika tulad ng English, Tagalog, Chinese, Spanish, Portu-
guese, Vietnamese, Nepalese at marami pang iba).  
Maaaaring makahingi ng pagpapayo tulad sa buwis, 
pension, visa, trabaho, pag-aaral ng Japanese at marami 
pang iba.  *May gamit ding translation tablet.   
Lugar ng pagpapayo:  lahat ng  district offices  (Lunes 
lamang sa Suruga District)  
Impormasyon:  Multicultural Consultation Services Shi-
zuoka City  Tel:  054-354-2009   

On-line na Pag-aaral ng 

Nihonggo 

できる日本語講座
にほんごこうざ

 
Layunin:   Group class  na  pag-

aaral ng nihonggo sa pamamagi-

tan ng on-line.  

May textbook na gagamitin, ang  

“Dekiru Nihonggo” , subalit ang 

kakayahan din sa pagsasalita ng 

Nihonggo ang sasanayin.   

Panahon ng pag-aaral:  Lunes o Huwebes (depende 

sa availability ninyo) 20:00-21:00 

Level sa Nihonggo:  Beginners ~ basic level  

Ilan:  4~10 mag-aaral 

Matrikula:   Aplikasyon–  1,000 yen, 1,100 yen (1 

beses na pagka-klase)   

Aplikasyon:   Mangyaring tumawag sa telepono ns 

SAME o  mag-aplay  sa  form na nasa website  ng 

SAME . 

Incharge:  Ms.  Tatara  

Detalye:  054-273-5931/ HP: www.samenet.jp 
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PAGTATAPON NG BASURA 
SA KATAPUSAN AT  

BAGONG TAON  
     年末年始

ねんまつねんし

 ごみの収集日程
しゅうしゅうにってい

などのお知
し

らせ 
 

Ilang pagbabago sa schedule 
ng  huling  pangungolekta  ng 
basura sa katapusan ng taon 
2020 hanggang sa pangungo-
lekta  sa  pagbubukas  ng  ba-
gong taon 2021. 
 
Malalaking basura: 

Asahan na ninyong marami ang nagtatapon ng mga 
basura at ma-traffic mula Disyembre 21 (Lunes) sa 
bawa’t  SEISOU  KOUJOU  (waste  disposal  center), 
kaya’t upang maiwasan ito, mangyaring itapon ang 
inyong basura sa mga naka-schedule na tapunan ng 
basura sa inyong lugar.    
Oras ng serbisyo sakali mang kayo ang magdadala ng 
malaking  basura  sa  malapit  sa  inyong  garbage 
disposal facility: 
Disyembre  21  (Lunes)~30  (Miyerkules)  8:30-
11:30/13:00-16:00 
*Disyembre 26 at 30 — 8-30-11:30 lamang 
Impormasyon:  Nishigaya Seisou Koujou 296-0052, 
Numagami Seisou Koujou 262-4015,  Shimizu Gomi 
Center 366-2751,  Shizuoka Call Center 200-4894 
 
Mga nasusunog na basura:    
*Ang area na Lunes, Huwebes ang kolekta ng basura 
Huling kolekta sa taong ito– 12/28, Lunes; Umpisa 
ng taong pangungulekta-  1/4, Lunes 
*Ang area na Martes, Biyernes ang kolekta ng basura 
Huling kolekta sa taong ito– 12/29, Martes Umpisa 
ng  taong  pangungulekta–  1/5,  Martes 
*Ang area na Miyerkules, Sabado ang kolekta ng 
basura 
Huling kolekta sa taong ito– 12/30, Sabado; Umpisa 
ng taong pangungulekta– 1/6, Sabado 
Impormasyon: Shizuoka Shi SHUSHUGYOMU KA – 
054-221-1365 (Japanese lamang)     
 
Mga hindi nasusunog na basura at malalaking bas-
ura: 
*Pagpapa-schedule  sa  telepono-   0120-532-471 
Huling kolekta sa taong ito– 12/28,  (up to 7pm); 
Umpisa ng taon– 1/4, (mula 9am)  
*Pagpapa-schedule  sa  internet- 
Huling kolekta– Disyembre 23 (Miyerkules); Umpisa 
ng taong kolekta– 1/5, (Martes) (mula 10am) 
Ang form ay available lamang sa wikang Japanese.   
Recycled waste paper at iba pang pang-recycle na 
bagay 
 
*  Sa buwan ng Disyembre, walang pagbabago sa 
schedule  ayon  sa  nasasakupan  ninyong  lugar 
maliban na lamang sa buwan ng Enero, araw ng 
Biyernes … ang pangongolekta ay  1 linggo madi-
delay.  (Ang pagtatapon ng basura sa Shimizu District 
ay naaayon pa rin sa nakasaad sa guidebook).  

 
 

 

PAAlala sa mga araw na  

walang serbiyo SA YEAR 
END AT NEW YEAR HOLIDAYS 

年末
ねんまつ

年始
ねんし

の休館
きゅうかん

日
び

などのお知
し

らせ 

Ang City Hall at Ward Offices ay 

sarado tuwing Year-end at new 

Year  Holidays——Disyembre  26 

(Sabado) ~Enero 6 (Miyerkules) 

Ang  iba  pang  pangpublikong 

pasilidad ng Shizuoka City  ay 

mayroon ding period na magsasara tuwing Year-end 

at New Year Holidays.   

Ang bawa’t pasilidad ay may kanya-kanya ring sched-

ule ng pagsasara.  Kung may mga pasilidad na nais 

ninyong gamitin ay mangyaring tumawag muna bago 

magtungo doon.   

Nakatala sa ibaba ang mga schedule o period ng mga 

pasilidad na walang serbisyo sa darating na holidays: 

Shizuoka City Association for Multicultural Exchange 

(SAME) -  12/29 (Martes) ~ 1/3 (Linggo)  

Shizuoka City Hall- 12/26 (Sabado), 12/27 (Linggo), 

12/29 (Martes)~1/3 (Linggo)  

Shizuoka Municipal Hospital, Shimizu Hospital, Kyo-

ritsu Kanbara General Hospital-  12/29 (Martes) ~ 

~1/3 (Linggo)  

Shizuoka Dental Association Emergency Dental Cen-

ter  –  12/26  (Sabado),  12/28  (Lunes),  1/4 

(Lunes) ~ 1/6 (Miyerkules) 

Health Care Center (Hokenjo)-  12/26(Sabado), 27

(Linggo), 29(Martes)~ 1/3 (Linggo) 

Lahat ng Shizuoka Children’s Hall o Jidoukan –12/28

(Lunes)~1/4 (Lunes) 

Children  Consultation  Center  (maliban  sa  pang-

aabuso sa mga bata — Dial 189 (24 oras, 365 

araw na serbisyo) — 12/26 (Sabado), 27(Linggo), 

29 (Martes)~ 1/3 (Linggo) 

City Public Libraries (Chuo, Miyukicho, Nanbu, Shimi-

zu Chuo) ---        12/28 (Lunes), ~1/5 (Martes)  

Lahat ng Learning Center o Community Hall— 1/28 

(Lunes)~ 1/4(Lunes)  

Nihon Daira Zoo— 12/28 (Lunes)~1/1 (Holiday), 1/4 

(Lunes) 

Ang 3 sumusunod na pasilidad ay bukas ang serbisyo 

sa Year-end at New Year Holidays 

* City Emergency Center – SHI KYUBYOU Center ( Aoi 

District, Yunoki 261-1111) 7:00am-10pm) 
* JR  Shizuoka Station North Entrance Underground 

Parking – EKIPA 

* Shimizu Station Higashi Guchi Parking  

* Municipal parkings 

Bukas ang KEIBIIN SHITSU (guard’s room) ng bawa’t 

ward  offices  at  SHUKUCHO  SHITSU  (night  duty’s 

room)  na  sangay  sa  Kanbara  para  sa  mga 

magpaparehistro  sa  kasal,  kapanganakan,  pagka-

matay at iba pa, rehistro ng pamilya at permit para sa 

pagpapalibing at cremation.  
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Suporta sa Pamilya ng 

mga Single-Parents 

ひとり親家庭
おやかてい

の支援
しえん

について 

Impormasyon:  Children and Family 
Affair  Division  (Kodomo Katei  ka) 
054-354-2651  
Libreng Legal na konsultasyon para 
sa mga pamilya ng  single-parents  

Panahon:  1.   Odd  month,  2nd 
Wednesday 
2. Even month, 3rd Saturday,  

1:00~5:00 ng hapon  
*isang katao, mahigit kumulang na 30 minute.  
Lugar: 1. Mizu no Mori Building, 3F (Minami-cho, 
Suruga District)  
2. Prefectural General Social Welfare Hall (Aoi Dis-
trict, Sumpu-cho)   
Kunsultasyon:   Konsultasyon  para  sa  gastos  sa 
pagpapalaki ng bata, visitation exchanges, custody, 
family registration, consolation fees, sharing sa mga 
ari-arian at marami pa.   
Maaaring kumunsulta:  Single-parents o may anak na 
nagbabalak mag-diborsyo.   
Pagpapatala:  Tumawag sa Hitori Oya Support Center, 
054-254-1191   
 

Pagpapahiram ng pondo sa pag-aaral para sa mga 
pamilya ng single-parents  

Maaaring  magpahiram  ng  mga  panggastos  sa 
pagpasok  sa  paaralan  tulad  ng  admission  fees, 
matrikula at gastos sa pag-aaral.   
Maaaring mag-aplay:  Ang mga single parents na may 
anak sa Senior High School at Unibersidad na na-
hihirapang magbayad ng matrikula ng anak.   
*Available ang para sa preliminary examination at 
loan limit .   
Pagpapatala:  Mula Disyembre 1 (Martes),  tumawag 
sa Kosodate Shien Ka, Aoi District 2F ng City Hall, 
221-1093 / Suriga District, Suruga District Office 
2F, 287-8674 / Shimizu District , Shimizu Office 1F, 
354-8674  

Nagsimula na ang  

“sDGs season” 

「SDGsシーズン」始
はじ

まりました 
 

Layunin ng Shizuoka City na 

maging " Town of World Stand-

ard" ito sa darating na araw o 

sentro at active na lugar.     
Target ng Shizuoka City ang 

50%  na  public  awareness 

kaugnay  ng  SDGs 

o Sustainable Development Goal .  Unti-unti ng mai-

involve ang publiko sa SDGs tulad sa ginanap noong 

nakaraang taon at nitong Enero , ang "SDGs Promo-

tion TGC Shizuoka ng Tokyo Girl's Collection", ang 

mga related na event , iba't-ibang seminar at marami 

pa.   

Ang "SDGs Season" ay gaganapin mula Nobyembre 

ng taong ito hanggang Enero ng susunod na taon.   

Ang Shizuoka City at mga pribadong kompanya ay 

may 150 na mga event at seminar ang nakatakdang 

ganapin sa panahon ng "SDGs Season". 

Upang mas ma-enjoy ng bawa't pamilya ang SDGs ay 

ipakikilala rin nito ang mga seal book at gagawa rin 

ng mga tabloid ang SDGs.  Ipamamahagi ang mga ito 

kung saan ilalathala ang mga ginagawang pagsisikap 

ng Shizuoka City at mga pribadong kumpanya upang  

mapaunlad ito.   

Mayroon ba kayong naiisip o gus-

tong i-contribute para sa SDGs? 

Sali na po!  

Impormasyon:  Planning Division 

(KIKAKU KA) 221-1022  

「NAKAMA」 Christmas Live 2020 
フィリピンNAKAMAクリスマスライブ2020 

（台風
たいふう

ユリシーズと洪水
こうずい

の

犠牲者
ぎせいしゃ

の利益
りえき

のために） 
Inaanyayahan po namin ang la-
hat na makiisang makipagsaya 
at  ipagdiwang  ang  Philippine 
Christmas spirit! Ang pagdiriwang 
ring  ito  ay  charitable  cause 
bilang  pamasko  sa  mga 
mahihirap na paaralan sa ele-
mentarya  na  nanghihingi  ng 
tulong  para  sa  mga  pangan-
gailangan ng kanilang mga estu-

dante, gayun din sa mga nasalanta noong Nobyembre 
ng  bagyong  Ulysses lalo na sa northern part ng Luzon.    
Petsa:  Disyembre 20, Linggo Oras:  5:00 pm-8:30 pm   
Lugar:  Life Time, Garden Café, Aoi District Shizuoka City 
Bayad:  5,000 (with dinner, pa-raffle at sayawan)  
Cover dito ang meal, drinks, Christmas games,  stage 
Christmas presentations, sayawan at marami pang iba.  
Tagapamahala:  Philippine NAKAMA Organization  
Ticket at Impormasyon:  090-1786-9624 (NAKAMA) at 
090-9185-6843 (Pamela)  TICKETS ARE ONLY LIMITED 
DUE TO COVID-19 INFLUENCE  

NAKAMA BONENKAI 2020  

フィリピンNAKAMA忘年会
ぼうねんかい

2020 
Munting pagtitipon ng NAKAMA at 
mga  sumusuporta  dito  upang 
pasalamatan ang lahat sa taong 
2020.   *Pakiusap lamang na  i-
observe po nating lahat ang mga 
protocol  upang  makaiwas  sa 
pagkalat ng Covid-19.  Ang pag-
suot po ng face mask at paggamit 
ng alcohol ay isa po sa nagsisilbing 
panlaban sa Covid-19.   
 
Petsa: Disyembre 26 (Sabado) 6:00pm~8:00 pm 
Lugar:  Aicel 21, Basement Music Room , Kusabuka-
cho, Aoi-ku 
Bayad: Libre  
Potluck gathering po ito!  Mangyaring magdala ng 
nais n’yong i-share sa salo-salong kainan.   
Mayroon ding mga palaro at mga palabas.  
Paunawa:  Sa kasalukuyan, dumarami ang bilang ng 
nahahawahan ng Covid 19 sa buong Japan kabilang 
na sa Shizuoka.  Dahil dito, nagbabalak din ang pa-
mahalaan na higpitan ang mga gatherings.  Kung sa-
kaling dumating sa level ng paghihigpit sa gatherings, 
kailangang i-cancel din po natin ang pagtitipon na ito.  


