
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 
Nihongo *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 Shizuo-
ka City Association for Multicultural Ex-

change (SAME) kaugnay sa mga life line 
sa oras ng mga disaster tulad sa gas, 

tubig, pampublikong transportasyon at 
marami pang iba.  ——-      

http://www.samenet.jp   
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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 nagla-
laan ng libreng pagpapayo sa iba’t-ibang wika para sa 
mga dayuhan .   Naglalaan din sila ng iba’t-ibang im-
pormasyon 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 Eng-
lish, Tagalog, Chinese, Spanish, Portuguese, Vietnam-
ese, Nepalese at marami pang iba).  
Maaaaring makahingi ng pagpapayo tulad sa buwis, 
pension, visa, trabaho, pag-aaral ng Japanese at mara-
mi pang iba.  *May gamit ding translation tablet.   
Lugar ng pagpapayo:  lahat ng  district offices  (Lunes 
lamang sa Suruga District)  
Impormasyon:   Multicultural  Consultation  Services 
Shizuoka City  Tel:  054-354-2009   

[Pabatid]  

Pagbabago sa mga Paha-

yagan sa Wikang Banyaga 

「外国語
がいこくご

情報誌
じょうほうし

」紙
かみ

からFacebookへ移行
いこう

の 

お知
し

らせ 

 
Maraming salamat po sa patuloy 

ninyong pagbabasa ng Mabuhay 

Newsletter. Simula sa Abril 2021, 

ang dating pormat ng Mabuhay na 

nasa papel ay malilipat at maba-

basa na lang natin sa Facebook 

page  sa  “Helpline  Shizuoka 

City” (facebook.com/helpline.shizuokacity).   

 

Inaasahan  po  namin  na  patuloy 

ninyong  susubaybayan  ang  ating 

Mabuhay.   

Nihonggo Class  

sa Shimizu 

☆＜清水
し み ず

日本語
に ほ ん ご

交流
こうりゅう

の会
かい

＞  日程表
にっていひょう

          
             

Pang-Martes  

Magsisimula sa Enero 12 ,10 

beses ( 7:00 hanggang 8:30 ng 

gabi ) 

Pang-Biyernes  

Magsisimula sa Enero 15 , 10 

beses (10:00 hanggang 11:30 

ng umaga ) 

Lugar: Oka Citizen’s Learning Center 

 Shimizu-ku Sakuragaoka-Cho 7-1   

Tel: 054-354-1350 

Pang-Sabado 

Magsisimula sa Enero 9, 10 beses ( 7:00 hanggang 

8:30 ng gabi ) 

Lugar: Tsuji Citizen’s Learning Center 

Shimizu-ku Miyashiro-cho 5-75   

Tel: 054-364-0234  

Para sa ibang impormasyon: 

Mail: shimizu.nihongo.1990@gmail.com 

Tel: 050-5435-9006 
 

mailto:shimizu.nihongo.1990@gmail.com
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Itinalagang araw 

ng pagbabayad  

納
のう

 期
き

 
Municipal tax/ prefectural tax --  

(4 term) 2/1 Lunes 

National Health Insurance Premium -- (8 term) 2/1 

Lunes  

Long-term Medical Insurance Premiums for the El-

derly --  

(6 term) 2/1 Lunes  

Care Insurance Premiums -- (7 term) 1/25 Lunes  

National Pension Insurance Premiums --  Para sa 

Disyembre -- 2/1 Lunes  

 

Philippine NAKAMA's  

New Year Gathering 2021 

フィリピンNAKAMA新年会
しんねんかい

2021 
Ito ay potluck gathering.  May-
roon ding mga games at mga 
surpresang palabas.   
Petsa: Enero 24, Linggo  
Oras: 13:00~ 15:00  
Lugar:  4F, Kenshuu  Shitsu 
(Training Room),  Aicel 21 (Josei 
Kaikan), Kusabuka-cho, Aoi District   
Bayad:  Libre  
Impormasyon:   090-1786-9624  (NAKAMA),  090-
6460-3644 (Pres. Olive)  
*Paumanhin mula sa NAKAMA group:  
Ang "NAKAMA Christmas Live" at "NAKAMA Bonenkai 
2020" na naka-publish dito sa "Mabuhay" ng Decem-
ber issue ay di po itinuloy dahil sa lubhang paglaga-
nap na naman ng Covid-19 nitong nakaraang Disy-
embre. Pinagpasiyahang huwag na ituloy ang event 
para po sa kaligtasan ng kalusugan ng lahat.   
Paunawa pong muli na kung sakaling grabe pa rin 
ang paglaganap ng Covid-19, may tendency na di po 
muli ituloy ang Shinenkai gathering na nabanggit sa 
itaas.  
Salamat sa pang-unawa at paumanhin po muli sa 
ano mang abalang maidudulot nito.   
Ipagdasal po natin na matapos na ang pandemic na 
ito at makakita na po ng solusyon laban dito sa 
lalong madaling panahon.    

Covid-19 Hotline sa Iba’t-ibang Wika 

新型
しんがた

コロナウイルス多言語相談
たげんごそうだん

ホットライン 

 
Kung nag-aalala sa COVID-19, humingi agad ng pagpapayo sa Shizuoka Pre-

fecture Covid-19 Multilingual Consultation  

Hotline — 0120-997-479 
 

Libreng Tawag/ 24 Oras na Serbisyo 
Available sa 19 na Wika kasama  ang Tagalog 

  

Tulong para sa mga 

Batang Mag-aaral at 

Papasok sa 

Elementarya at Junior 

High School 

学用品費
がくようひんひ

等
など

の一部
いちぶ

を援助
えんじょ

します 

Ang  Shizuoka  City  ay 
naglalaan ng tulong para sa 
mga  school  supplies  at 
school  expenses  ng  mga 
estudyante sa elementarya at 
Junior  High  School  ng 
pampublikong  paaralan  ng 
Shizuoka City.   

Ang sistema ng pagtulong ay 
para  sa  mga  pamilyang 
apektado  ng  krisis  sa 
ekonomiya.   Tumutulong  ang  pamahalaan  ng 
Shizuoka  sa  mga  estudyante  sa  elementarya  at 
Junior  High  School  tulad  sa  mga  parte  ng  mga 
kailangang school supplies tulad ng mga notebook, 
mga gamit sa pagsulat at iba pa.  Gayun din sa parte 
ng kabayaran sa school provided lunch.   

Ang mga prayoridad para sa sistemang ito ay ang 
mga pamilyang tumatanggap ng welfare benefit, mga 
may mahigpit na pangangailangang pang-ekonomikal 
naaayon sa criteria na kailangan ng pamahalaan at 
mga pamilya na ang buong kinikita para sa isang 
taon na kakaltasan pa ng social insurance premiums 
at  iba  pa  ay  mababa  sa  itinalagang  halaga  ng 
pamahalaan.   

Ang mga school bag o randoseru at mga uniporme na 
binili bago pumasok ay maaari ring sumailalim sa 
tulong. Mangyaring itago lamang ang resibo at huwag 
iwala ito.  

Kaugnay sa mga detalye ukol sa criteria na batayan 
ng pamahalaan sa pagtulong, klase ng tulong na 
inilalaan  at  paga-apply  ay  mangyaring  makipag-
ugnayan sa Shizuoka Shi Jido Seito Shien Ka (Young 
Student  Support  Division)  —054-354-2532.  Sa 
wikang Japanese po lamang ang impormasyon.   
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Siyudad ng Kagubatan  

森林
も り

の市
いち

 
 
Alamin,  pag-aralan  at  i-enjoy  natin 

ang kagubatan ng Okushizu!   

Ang  “Siyudad  ng  Kagubatan  ng 

Okushizu” ay event para sa mga bata 

at matatanda kung saan maaaring 

ma-enjoy ng lahat ang tema ukol sa 

mga puno ng Okushizu na mayaman 

sa forest resources.   

 

May iba’t-ibang demonstration ang gagawin tulad ng 

pagpuputol ng mga kahoy, pagbebenta ng mga kahoy, 

building blocks, athletics, karanasan sa pangangahoy 

at marami pang iba.   

Mayroon din stamp rally!   

 

Petsa:  Enero 31 (Linggo)  

Oras :  10:00~15:30 

Bayad:  Libre  

Lugar:  SHINRIN Center (Aoi District, Sendai)  

Impormasyon:  Chuusan kanchi (Mountaneous Area) 

Promotion Division  

 

 

Unang karanasan sa 

Nordic Walk  
はじめてのノルディック・ウオーク 

 
Ang Nordic Walking ay isang out-

door  sport  na  may  kinal-

aman  ng paglalakad sa tulong 

ng mahabang pole na kahawig 

ng pole na ginagamit sa ski.  

 

Petsa:  Pebrero 6, Sabado  

Oras:  9:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali   

Lugar:  Sumpujo Run and Refresh Station, Sumpu-cho, 

Aoi District   

(Kung uulan-- Chuo Taikukan, Sumpu-cho, Aoi Dis-

trict     

Kwalipikasyon:  15 katao, in good health at kayang 

maglakad mula 4 na kilometro at higit pa.   

Bayad:  500 yen  (poles (bukod na kabayaran) -- 500 

yen)   

Aplikasyon at impormasyon:  City Machitsukuri Public 

Corporation -  

Tumawag sa 054-270-8991 hanggang 1/7,  9:00~ 

(Holiday tuwing Miyerkules).  

RiverWell Ikawa  

Ski Resort 

リヴァウェル井川
いかわ

スキー場
じょう

 
 

Libreng serbisyo ng Ski Bus  

Petsa:  ① Enero 23 (Sabado), ②
Pebrero 21 （Linggo） 
Lugar:   JR  Shizuoka   Station, 
Minami-guchi  
Oras:  Alis-  7:00 ng umaga  Pag-
uwi:  5:00 ng hapon  
Bilang ng pasahero:  Hanggang 
30 katao 
*Para sa mga nais gumamit ng lift — may kabayaran 
para sa gagamit n lift.   
Pagpapatala:  Magpadala ng oofuku hagaki o post-

card - ① hanggang 1/13 Miyerkules  ② hanggang 
2/6 (sabado) 
 Sa bawat grupo ay isang hagaki.  Bunutan ang pag-
pili ng maaaring sumakay.   
● maaaring mag-aplay by group.   

 
RiverWell Ikawa Thanksgiving Day 
Libre  ang  lift  para  sa  mga  es-
tudyante sa Senior High (20 katao) 
at Junior High (50 katao)  
May libreng tea para sa 100 mag-
partner o grupo.   

Petsa:  Enero 24 (Linggo)  
Lift:  8:30-16:00 
Parking:  8:00-17:00  
Lugar:  428-0504 Aoi District Ikawa 2629-190 
Telepono:  054-260-2316 
 
 

Klase ukol sa Bisekleta 

para sa mga Bata  

キッズ自転車教室
じてんしゃきょうしつ

 
 
Petsa:  Enero 30 (Sabado)   
*Kapag umulan- 1/31 (Linggo) 
Lugar:  Higashi Shizuoka Arts and 
Sports Square  
Bayad:  Libre  
Pagkaklase at Oras:   
1. Kids Test -- para sa mga elementarya pababa na 
marunong magbisekleta, 10 bata (9:30~,10:30~) 
2. Kids Bike Class -- mula edad 2 pataas na pre-
schooler, 10 bata (12:15~,13:15~) 
3. Training for wheels removal -- mula elementarya 
pataas na pwedeng sumakay sa bisekleta na may 
training wheels kasama ang magulang, 8 partners 
(9:30~, 10:30~,13:15~) 
4. Manner quiz -- kahit sinong bata, dumirecho sa 
event  (9:30~14:00) 
5. Tandem Bicycle Drive Test -- kahit sinong bata, 
dumirecho sa event  (9:30-14:00) 
Aplikasyon:   City  Call  Center  --054-200-4894 
(Hanggang 1/15, Biyernes (Bunutan kung marami 
ang maga-aplay)  
Impormasyon:  Traffic Measures Division, 054-221-
1570  


