
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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Libreng Konsultasyon  

Para Sa Mga Dayuhang 

Residente 

『
「

外国人
が い こ く じ ん

住民
じゅうみん

のための生活
せいかつ

相談会
そ う だ ん か い

 開催
かい さい

』
」

 
 
Ang Shizuoka City ay naglalaan ng li-
breng pagpapayo sa iba’t-ibang wika 
para sa mga dayuhan.  Mayroong mga 
interpreter  sa  wikang  English,  Es-
panyol, Tsino, Portuguese, Indonesian, 
Vietnamese at Tagalog. Naglalaan din 
sila  ng  iba’t-ibang  impormasyon  at 

pagpapayo ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay 
dito  sa  Japan.  Maaari  kayong  makahingi  ng 
pagpapayo sa mga abogado at administrative scrive-
ners.  Ang lahat ng konsultasyon ay mananatiling kum-
pidensyal o lihim. 
Petsa: Marso 13 (Sabado) /Oras:  1:0  4:00 ng hapon 
Lugar: Shizuoka-Yaizu Shinyo-Kinko,  
Ote-machi Bldg.4th F. Meeting Room  
(3-11 Otemachi, Aoi District ) 
Aplikasyon:  Mangyaring mag-aplay sa pamamagitan 
ng telepono sa SAME Shimizu o sa website ng SAME.  
Prayoridad ang reserbasyon subalit maaari ring mag-
tungo ng direkta sa nakasaad na araw at lugar ng kon-
sultasyon.   
Tagapamahala:  Shizuoka City Association for Multicul-
tural Exchange (SAME)  
Detalye:  SAME Shimizu 054-354-2009 

 

LIBRENG SEMINAR PARA 

SA MGA DAYUHANG 

RESIDENTE UKOL SA 

PAGHAHANDA SA 

KALAMIDAD 

『
「

外国人
が い こ く じ ん

住民
じゅうみん

の為
ため

の防災
ぼ う さ い

セミナー
せ み な ー

開催
かい さい

』
」

 
 
Magkakaroon  muli  ng  pagsasanay 
para  malaman  natin  kung  paano 
paghahandaan ang sakaling darating 
na disaster katulad ng lindol.   
Petsa: Marso 6 Sabado  
Oras: 9:30 hanggang 11:30 ng umaga 
Lugar:  Shizuoka  Prefectural  Earth-
quake  Disaster  Prevention  Center,  
Aoi District, Komagata-dori 5-9-1 
Nilalaman: Mapag-aaralan  ang  kaalaman  at 
karanasan sa mga naganap na lindol at kung papaano 
ito mapaghahandaan.  
Bayad:  LIBRE  
Aplikasyon:  Mangyaring mag-aplay sa telepono o sa 
website ng  SAME  
Tagapagtaguyod:   Shizuoka  City  Association  for 
Multicultural Exchange (SAME)  
Impormasyon: SAME Shimizu 054-354-2009 
        SAME website https://samenet.jp/en/ 

Nagre-recruit ng bagong kaanib para 

sa Multicultural Council 

 多文化共生協議会

たぶんかきょうせいきょうぎかい

 委員募集

い い ん ぼ し ゅ う

 
Kasalukuyang nagri-recruit ng mga kaanib na dayuhang resedente upang talaka-

yin ang mga pangunahing hakbang at mahahalagang bagay na nauugnay sa iba’t ibang kultura at pamumuhay 
dito sa Japan lalo na sa Shizuoka City. 
Kwalipikasyon:  3 dayuhan, edad 18 pataas na nakatira o nagtatrabaho sa lungsod ng Shizuoka, (maaari ang 
kahit anong nasyonalidad).  
Term:  2 taon mula Abril  
Pag-aaplay:  Lagdaan ang application form at dalhin o ipadala sa International and Multicultural Affairs Division  
● Makakakuha ng application form sa Multicultural Affairs Division, sa mga libraries at learning centers o 

kominkan, sa mga tanggapan ng SAME at sa website.   
Deadline ng aplikasyon:  Pebrero 26 (Biyernes)  
Impormasyon:  International and Multicultural Affairs Division 17th floor ng City Hall (5-1 Otemachi, Aoi District)  
054-221-1303  
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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  naglalaan  ng 

libreng  pagpapayo 

sa iba’t-ibang wika 

para  sa  mga 

dayuhan .   Naglalaan din sila ng iba’t-ibang impormasy-

on ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay.  Ito ay opis-

yal na sinimulan noong Setyembre 2019.  Ang serbiyo ay 

available sa 14 na wika tulad ng English, Tagalog, Chi-

nese,  Spanish,  Portuguese,  Vietnamese,  Korean, 

Frances,  Indonesean,  Thailand,  Nepalese  at  marami 

pang iba).  

Maaaaring makahingi ng pagpapayo tulad sa buwis, pen-

sion, visa, trabaho, pag-aaral ng Japanese, pamamaraan 

sa City Hall at marami pang iba.   

Maaaring makahingi ng pagpapayo in-person o sa tele-

pono.  *May gamit ding translation tablet.   

Lugar ng pagpapayo:  District offices ng SAME sa Aoi, 

Suruga, Shimizu  (Lunes lamang sa Suruga District)  

Araw at oras ng pagpapayo:   Lunes~Biyernes,  8:30-

17:15 

(Maliban na lamang kung Pista Opisyal)  

Impormasyon:  Multicultural Consultation Services  
Shizuoka City   

Tel:  054-354-2009   

Upang hindi kayo  

mahawahan o hindi kayo 

makahawa ng Covid-19 

「あなたが感染
かんせん

しないように, またはCOVID-19. に

感染
かんせん

しないように」  

Ito ay video reminder sa YouTube ng Shizuoka 

City  ukol  sa  pagtataguyod  ng  pag-iwas  sa 

pagkalat o pagkahawa sa COVID-19 para sa 

mga dayuhang naninirahan dito sa Shizuoka 

City.   Ang video ay ginawa sa 12 iba’t-ibang 

wika kabilang na ang simple Japanese .   

 

Ang video ay maaaring mapanood sa pama-

magitan ng pag-scan sa 

QR Code na nasa ibaba. 

 
Impormasyon:   

International  and  Multi-

cultural  Affairs  Division 

17th floor, Shizuoka City)  

Tel: 054-221-1303  

 

 

https://youtu.be/

QlRM0pRqQ3A 

Iba’t-ibang wika 

Impormasyon  tungkol sa COVID-19 
静岡市
し ず お か し

 新型
しんが た

コロナウイルス（COVID-19） の情報
じょうほう

です 

Shizuoka City International  
and Multicultural Affairs Division  

Tagalog version sa  

YouTube 
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所得税
しょとくぜい

などの確定申告
かくていしんこく

について 

Ang kabuuang buwis mula sa ating 
kinita sa loob ng isang taon, mula 
Enero 1 hanggang Disyembre 31 ay 
kailangan nating i-file sa ating local 
tax office. 
Kinakalkula  ng  inyong  employer 
tuwing  Disyembre  ang  inyong 
taunang kinita.  Ginagawan nila ito 
ng  mga  paraan  sakali  mang 

kailangan ang mga adjustments na tinatawag na year-
end adjustments o NENMATSU CHOUSEI.  Kailangang 
bayaran ng taxpayer kung may mga pagkukulang at 
kung may sobra naman ay maaaring i-refund ito.  Para 
naman sa mga hindi nakakuha ng kanilang year-end 
adjustments, kailangan ninyong mag-submit ng final tax 
return sa local tax office.   
◇Ang mga nagtatrabahong walang year-end adjustment 
sa kanilang pinagta-trabahuhan. 
◇Mga nangangailangan ng aplikasyon para sa depend-
ent (nagpapadala ng remittance sa pamilya na naninira-
han sa ibang bansa)  
◇Ang mga kumita sa loob ng isang taon na mahigit sa 
20 milyon yen 
◇ Ang mga mayroong retirement income at iba pa. 
Kahit  na  mayroon year-end adjustment  na  nagawa, 
kailangan pa ring mag-file ng income tax return ang mga 
sumusunod:  
◇ Ang mga nag-retired sa trabaho sa kalagitnaan ng 
taon na sobra ang withheld tax.   
◇ Ang mga bumili ng bahay na may mortgage. 
◇ Ang mga nagbayad ng mahal sa medical expenses.  

(ang kabuuang halaga ay kwentahin, mahigit sa 5% na 
halaga ng kinikita) 
◇ Matapos ang year-end adjustments ay nagpakasal o 
nanganak at marami pang iba.  
Matapos ang year-end adjustment ay may pagbabago sa 
dependant dahil sa nagpakasal o nanganak.    May ka-
kailanganing dokumento sa income tax return.  Magfile 
ng tax return sa Tax Department at huwag kalimutang 
dalhin ang kinakailangang mga dokumento.  
*May pagpapayo at pagpa-file ng income tax para sa 
mga kinita sa taong 2020.  Paalala lamang na ang 
pagpapayo at pagpa-file ay sa wikang Japanese lamang.  
Mangyaring magsama ng marunong mag-Japanese kung 
di pa kayo gaanong hasa sa wikang ito.   
Panahon: Pebrero  16(Martes)  hanggang  Marso  15 
(Lunes), 2021   
Oras: 9:00~17:00 
Walang serbisyo tuwing Sabado, Linggo at Pista Opisyal. 
(Paalala  lamang  na  kadalasang  maraming  tao  ang 
nagpa-file ng income tax)  
Lugar:  *Twin Messe Shizuoka (1-10 Magarikane, Suru-
ga District, Shizuoka City)  
*Shizuoka Tax Office, Shimizu Tx Office   
Limitado  ang  parking  lot  kaya’t  mangyaring  mag-
commute.  
Impormasyon:   Shizuoka  Tax  Office,  054-252-8111; 
Shimizu Tax Office, 054-366-4161  
★Dalhin ang inyong My-number, kopya ng identification 
card at dalhin ang kopya ng inyong nakaraang e-Tax 
kung mayroon para sa mabilis na proseso.  
★Sundin ang protocol laban sa Covid-19.   

Mas madali na ngayon ang 

pamamaraan sa pag-aplay 

ng My Number Card  

マイナンバーカードで、 

手続き
て つ づ き

をもっとスムーズに！ 
Ang sistema sa My Number Card 
sa kasalukuyan ay hindi na 
kailangan ang kabayaran sa mga 
katibayan tulad sa taxation, kopya 
ng resident’s card at iba pa. 
Bago kayo kumuha ng inyong mga 
katibayan, tunghayan muna sa 
homepage ng Shizuoka City ang 
listahan ng mga naka-post na kailangan o makipag-
ugnayan sa in-charge ng section para sa mga pama-
maraan sa pag-aplay.   
Available din ang listahan ng mga kailangan sa Mu-
nicipal Tax Office,  Surugawa Tax Office Center, 
Shimizu Tax Office.   
Impormasyon:  ICT Promotion Division –221-1341  
Website:  Paki-search sa Shizuoka Shi Shakai Ho-
shou /Zei Bango Seido (Shizuoka City Social Securi-
ty / Tax Number System  

diskriminasyon sa 

Panahon ng covid-19 

新型
しんが た

コロナウイルスによる差別
さ べ つ

 
 
Sa  ngayon  ang  mga 
pasyente at mga mang-
gagawang  medikal  ng 
covid-19  ay  nagka-
karoon ng diskriminasy-
on sa panglipunan. May 
mga taong umiiwas sa 
kanila at binibigyan sila ng ibang pagtingin.  Lahat 
tayo ay nanganganib na mahawaan ng Covid-19.  
Upang maiwasan ang lahat na mahawaan, kina-
kailangan natin na maging mahinahon, mag-ingat  
at tiyakin natin na mayroon tayong tumpak na im-
pormasyon ukol sa Covid-19. Ang mga taong naha-
waan ay lubusang nababahala kaya dapat natin 
silang aliwin at ipadama ang ating mainit na pag 
aalala at padalahan natin sila ng salitang “Ingatan 
ang sarili at kaya natin itong malagpasan”.  
Ngayong nag-aalala ang lahat sa Covid-19, mahala-
ga sa bawat mamayan na magkaisa at suportahan 
ang lahat ng patakaran na nararapat para mai-
wasan ang pagkahawa para magpagtagumpayan 
ang kahirapan na ating dinaranas sa ngayon.  
 May mga bata mula sa kindergarten ang gumawa 
ng  badge  bilang  bahagi  ng  edukasyon  sa 
karapatang pangtao kasama ang Human Rights 
Advocacy Committee na may nakasulat na”jibun mo 
daiji, otomodachi mo daiji”upang maikalat ang men-
sahe na dapat nating alagaang mabuti ang ating 
sarili gayun din ang pagpapahalaga sa mga tao na 
nasa ating paligid. Ang mensahe ay naglalaman rin 
na itigil ang diskriminasyon at masamang paghusga 
sa mga taong nasasangkot sa Covid-19. Mahalaga 
ang ating saril  at  mahalaga rin ang ating mga 
kaibigan na nasa ating kapaligiran.  


