
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 scriveners.  Ang lahat ng konsultasyon ay 
mananatiling kumpidensyal o lihim. 
Petsa: Marso 13 (Sabado) /Oras:1:00~ 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 magtun-
go ng direkta sa nakasaad na araw at lugar ng konsulta-
syon.   
Tagapamahala:  Shizuoka City Association for Multicul-
tural Exchange (SAME)  

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/ 

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, Korean, Frances, Indonesean, Thailand, Nepalese at marami pang iba).  

Maaaaring makahingi ng pagpapayo tulad sa buwis, pension, visa, trabaho, pag-aaral ng Japanese, pamama-

raan sa City Hall at marami pang iba.   

Maaaring makahingi ng pagpapayo in-person o sa telepono.  *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   



Pahina 2 タガログ語版ニュース 

DISTRIBUSYON NG GUIDE 

BOOK PARA SA 

“PAGTATAPON AT 

PaGbUbUKOD NG baSURa” 

「ごみの出
だ

し方
かた

・分別
ぶんべつ

ガイドブック」 

を配布
は い ふ

します 
Ang bagong guidebook ukol sa 
“Pagtatapon at Pagbubukod ng 
mga  Basura”  o  GOMI  NO 
DASHIKATA / BUNBETSU GUIDE 
BOOK ay idi-distribute sa bahay-
bahay sa pamamagitang ng mga 
samahan  ng  mga 
magkapitbahay  o  JICHIKAI  o 
CHOUNAIKAI. Ang bagong guide 
book  ay  preserve  version 
na.  Magagamit ito sa mahabang panahon kaya’t 
itago at ingatan ito.    
Maliban sa Nihongo, ang guidebook ay may salin sa 

wikang Ingles, Portugal,  Espanol at 
Chinese. Makakakuha kayo ng kopya 
nito sa mga sumusunod: Aoi District- 
Shizuoka  City  Shushugyoumuka  o 
Collection  Division  sa  City  Hall, 
Nishigaya  Disposal  Center, 
Numagami  Disposal  Center,  Aoi 
District  (Koseki-Jumin  Ka),  Main 
branch sa City Hall ng Shizuoka City 
Association  for  Multicultural 
Exchange (SAME) 
Sa Suruga District-  Suruga District 
Office  (Koseki-Jumin  Division), 

Shimizu  Disposal  Center  (Disposal 
Center),  Shimizu  District  Office 
(Koseki  Jumin  Division),  SAME 
Shimizu Branch (2F Shimizu Ward), 
Takabe-chi Learning Center, Kanbara 
Branch.    

Maaari ring tunghayan sa homepage ng Shizuoka 
City  ang  mga  impormayon  at  pagbabago  sa 
pamamaraan, lugar at oras sa pagtatapon ng basura. 
Paalala lamang na sa wikang Japanese lamang ang 
mg impormasyon.      
Ang mga basura ay kailangang ilabas hanggang 8:30 
ng umaga.  Hindi na babalikan para kolektahin ang 
basura kung dumaan na ang mga tagapagkolekta 
nito. 
Ang mga spray na itatapon ay kailangan walang 
laman at binutasan ito.  
Gamitin  ang  “Gomi  Navi”  bilang  gabay  sa 
pagbubukod-bukod ng mga basura. 
Para sa mga maglilipat ng bahay, kung marami ang 
itatapong basura ay mangyaring idirecho ito sa waste 
disposal  center.   Libre  po  ang  mga  basurang 
hahakutin ninyo dito.  Mangyaring makipag-ugnayan 
sa mga sumusunod: 
Sentro ng Pagtatapon ng Basura — 
Nishigaya- 054-296-0447 /Numagami
– 054-264-1900/ Shimizu– 054-366-
2751 
Para sa iba pang impormasyon ukol sa 
pagtatapon ng basura ay mangyaring 
sumangguni  lamang  sa  SHUSHU 
GYOMUKA o dibisyon ng pagtatapon 

PANSAMANTALANG SERBISYO 

NG CITY HALL AT WARD 

OFFICES 

各区役所
かくくやくしょ

の窓口臨時開設
まどぐちりんじかいせつ

します 
Tuwing  katapusan  ng  Marso  at 
panimulang Linggo ng Abril ay ang 
panahon ng mga job relocation, 
panimula o umpisa ng mga tra-
baho o panimula ng klase sa high-
er  education.   Sa  ganitong 
panahon ay abala rin ang City Hall 
at mga Ward Offices para sa pag-
aasikaso  ng  mga  dokumentong 
kakailanganin sa paglilipat, kaya’t 

pansamantalang  magkakaroon  ng  serbisyo  tulad  ng 
pagbubukas ng tanggapan kahit lagpas na ng 5:00 ng 
hapon tuwing weekdays at pansamantalang magbubukas 
rin ang tanggapan ng Sabado at Linggo. 
Sa counter, malamang na kailanganin ang inyong mga ID 
card  na  mayroong  litrato  tulad  ng  driver's  license, 
pasaporte, my number's card at iba pa.   
* Panahon ng pansamantalang serbiyo:  
Petsa-  Marso  25(Huwebes),  26(Biyernes),  28(Linggo) 
hanggang Abril 4 (Linggo) 
Pangkaraniwang araw– 8:30 am~ 7:00 pm/ Sabado at 
Linggo– 9:00am~ 4:00pm.  
Ipinapakiusap lamang na sa panahong ito ay maraming 
tao sa City Hall at Ward Offices kaya’t mangyaring iwasan 
pumunta sa oras na maraming mga tao.  Karaniwang 
hindi  gaanong  abala  sa  umaga  hanggang  10:00  at 
makalipas ng 5:00 ng hapon.  Hindi abala o walang 
gaanong pila tuwing araw ng Sabado at Linggo.  
Ang ilan sa mga bubuksang counter ay ang mga sumusu-
nod: 
>Family Registration Division (KOSEKI JUMIN KA) 
>Insurance Pension Division (HOKEN NENKIN KA)   
>Childcare Division (KOSODATE SHIENKA)  
>Pagpapakabit  o  Pagpapaputol  ng  water  supply  o 
sewerage (SUIDOU/GESUIDOU) 
May serbisyo sa telepono at counter mula 8:30 am~ 7:00 
pm.  Tuwing Sabado, Linggo at Pista Opisyal ay mula 8:30 
am~5:00 pm.  Walang serbisyo sa (Marso 11 (Sabado) at 
12 (Linggo)   
Makakakuha ng mga katibayan sa mga branch office o 
Citizen Service Corner. 
Kung mayroon kayong "my number" card ay maaari rin 
kayong  makakuha  ng  inyong  katibayan  sa  mga 
convenient store— ang serbisyo ay mula 8:30 am ~ 5:00 
pm.  Samantala, ang bawat pansangay na tanggapan ay 
mula 8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon ang 
serbisyo sa pangkaraniwang araw. 
● Ang Child Care Support Division ay bukas lamang 
tuwing weekdays. 
● Pwede mag-issue ng My Numbers Card sa Sabado, 
3/27 
● Ang passport  issuance window ay  pansamantalang 
bukas sa 3/28 (Linggo), mula 9:00am~12:00nn 
● Sangay/ Citizen’s Service Corner gayun din and window 
sa pakikiramay ay walang serbisyo. 
●  Ang mga may reserbasyon para makuha ang My 
Number’s Card ay maaaring kunin ito sa KOSEKIJUMIN 
KA ng inyong nasasakupang distrito.  
● Kung mayroon kayong My Number Card ay maaari 
kayong  makakuha  ng  kopya  ng  residence 
certificate.  Kakailanganin ninyo ang code number para 
dito kaya’t mangyaring kontakin ang Koseki Jumin Ka 
kaugnay nito.      
Para sa iba pang impormasyon, maaari kayong tumawag 
sa City Call Center ng bawat ward: 
City Call Center -  ☎200-4894 
Family Register and Resident Section ng bawat ward ： 
Aoi  Ward  ☎221-1061/  Suruga  Ward ☎287-8611/ 
Shimizu Ward ☎354-2126 



Pahina 3 タガログ語版ニュース 

Philippine NAKAMA HANAMI 
PICNIC 2021 

フィリピンNAKAMA 花見
は な み

ピクニック2021 

Inaanyayahan po ng Philippine NAKA-
MA  Organization  ang  lahat  na 
makiisang makipagsaya at makipag-
salo-salo  sa  taunang  aktibidad  ng 
grupo, ang HANAMI PICNIC na gaga-
napin sa SumpuJo Park.   May naka-
laan ding mga katuwaang palaro at 
fellowship sa naturang picnic.   
Ang salo-salo ay  potluck,  kaya mangyaring magdala 
lamang ng pagkain at inumin na maaaari ninyong mai-
share sa lahat.    
Hindi matutuloy ang picnic kapag umulan ng malakas.    
Petsa:   Abril 4, 2021 (Linggo)  Oras:     12:30– 3:30  
Lugar:   Sakura Picnic Ground, Sumpujo Park, Aoi Dis-
trict, Shizuoka City  
Bayad:  LIBRE  (Potluck gathering)  
Impormasyon:  090-1786-9624 (NAKAMA) /090-6460-
3644 (Pres. Olive) / philnakama@yahoo.com   
Paunawa:  * Sakali mang malubhaang kondisyon ng  
COVID-19, maaaring i-postpone ang event na ito.   

Ika-65   SHIZUOKA MATSURI 

第
だい

65回
かい

 静岡
しずおか

まつり 
Ang Shizuokla Matsuri ay spring event 
na  taunang  inaabangan  ng  mga 
mamamayan  ng  Shizuoka.  Bagama't 
may kahigpitan pa ang pandemya sa 
COVID-19,  nagpasya  ang  siyudad  na 
ituloy  sa  taong  ito  ang  event  upang 
mabigyan  ng  kasiyahan  ang  mga 
mamayan  kahit  sa  kakaibang  pamamaraan  ng 
pagdiriwang na umaayon sa mga kondisyon ng bansa 
laban sa pagsugpo sa Covid-19. Sakali mang malubha 
ang kondisyon ng Covid-19 sa panahon ng pagdiriwang, 
malamang na ikansela ito kaya't inaasahan ng lungsod 
ang pang-unawa ng lahat. 
Petsa ng Shizuoka Matsuri: Abril 2 (Biyernes) -4 (Linggo) 
Pangunahing tampok: 
OOGOSHO HANAMI GYORETSU – Ito ay parade na may 
temang -hanami. 
Petsa: Abril 3 (Sabado) at Abril 4 (Linggo) Di matutuloy 
kung uulan. 
Ipinagbabawal ang magkamayan. Kasalukuyan pang 
pinaplano ang mga gakaugnay sa Pinuno ng 
subordinate warrior na si Tokugawa Ieyasu kasama ang 
kanyang may 400 tauhan na maghagawin. 
YOZAKURA  RANBU—  Ito  ay  dance  parade  ng  mga 
mamamayan ng Shizuoka at mga dance groups at iba 
pa.  Sabay-sabay na sumasayaw ang lahat habang 
nagpaparada.   May iba’t-ibang costume ang bawa’t 
grupo na may temang sakura. 
Petsa:   Abril  3  (Sabado),  General  Dance /  Abril  4 
(Linggo), Joka o Castle Sakura Dance /Abril 3 (Sabado), 
Ceremony of Worship. Kung uulan ay Abril 4 gagawin. 
SUMPU TOJOU Parade- ang tema ng parada ay ang mga 
naimbitahan ng Shougun Ieyasu na maghanami. May 
iba’t  ibang  course  ang  parada  at  ang  lahat  ay 
magtatagpo sa Sumpu Jo Park. 
Petsa: Abril 3 (Sabado) — kung uulan ay gagawin sa 
Abril 4 
May night matsuri sa Abril 2, mga stall o yatai mula Abril 
2-4. Mayroon ding Sumpu Tea Ceremony sa Abril 3-4, 
Hanabi demonstration sa Abril 3-4, mga stage 
performances at marami pang iba. 

Bakuna Laban sa Covid-19,   

Uumpisahan na  

新型
しんがた

コロナワクチン接種
せっしゅ

が始
はじ

まります！  
Nakaplanong  simulan  na  sa  Abril 
ang pagbabakuna laban sa Covid-
19.   Mauunang bakunahan ang mga 
nasa edad 65 pataas na mga nagna-
nais magpabakuna.    Ipapadala sa 
mga nagparehistro ang Wakushin No 
Yobou  Sesshun  Ken  o  ticket  sa 
pagbabakuna  sa  kalagitnaan  ng 
Marso.  Samantala para sa mga nais 

magpabakuna naman na nasa edad 64 pababa ay na-
katakdang simulan ang pagbabakuna sa Mayo.   
Nauukol sa vaccine:   
* Saan pwedeng magpabakuna?   
> sa mga pangmedikal na institusyon o sa mga pang-
grupong lugar sa pagbabakuna tulad sa mga ward offic-
es.  Para sa mga magpaparehistro sa pagbabakuna, pa-
dadalhan kayo ng gabay ng mga ospital o pang-grupong 
lugar kung saan posibleng magpabakuna.   
* Ilang beses ang pagbabakuna?   
> ang bawa't isang tao ay kailangang magpabakuna ng 
dalawang beses sa parehong lugar na pinagbakunahan 
nito sa una.  May tatlong uri ng vaccine.  Lahat ito ay 
kailangang 2 beses magpapabakuna.  Sa vaccine na 
Pfizer, 21 days ang agwat para sa ika-2 pagbabaku-
na.  Sa AstraZeneca naman ay 28 days at sa Takeda/
Moderna ay 28 days din o higit pa.   
* May bayad ba ang vaccine?  
>Libre ito.  
* Kailangan ba ang reserbasyon?  
> Kailangan.  Sa mga interesadong magpabakuna ay 
kailangang tumawag sa Covid-19 Vaccine Call Center - 
0570-085-673.  Maaari ring magpareserba sa pama-
magitan  ng  computer,  smartphone  o  iba  pang  de-
vice.  Malamang na abala ang call center kaya't mas 
mainam  kung  maga-aplay  kayo  sa  reservation  sys-
tem.  May nakalakip sa ipadadala sa inyong ticket sa 
pagbabakuna na gabay sa reserbasyon.   
* Anong mga dapat dadalhin kapag nagpabakuna?   
> Dalhin ang ticket sa pagbabakuna, ID (driver's license, 
my number card, health insurance card)  
 
* Paalaala lamang na may pagkakataong may pagbaba-
go sa mga naka-planong petsa ng pagbabakuna.   
* Ano ang epekto ng vaccine ?   
> Tulad sa ibang bansa , ang Japan din ay siniyasat ang 
epekto at kung safe ba ang mga vaccine.  Tatlong klase 
ng vaccine ang inayunan ng Japan na maaaring safe-
  Pfizer, Takeda/Moderna at AstraZeneca.  Ayon sa pag-
sisiyasat mas kakaunti ang tinatablan ng covid-19 sa 
mga  nagpabakuna  kumpara  sa  mga  di  nagpabaku-
na.  Sa kasalukuyan, di pa rin alam kung hanggang 
kailan tatagal ang epekto ng vaccine dahil maiksi pa 
lamang ang panahon ng pagkaka-evelop nito.   
* Ano ang side reaction ng vaccine?   
>  kabilang  na  ang  sakit  o  kirot  kapag  binakuna-
han.  Mayroon ding nakaranas ng sakit sa ulo, muscle 
pain at discomfort.   
Kaugnay sa vaccine, mangyaring sumangguni sa Minis-
try of Health, Labor and Welfare.    


