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Libreng Pagpapayo  

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 

libreng  pagpapayo  sa  iba’t-ibang 

wika para sa mga dayuhan.  May-

roong mga abogado at administra-

tive  scrivener  na  maaari  ninyong 

hingan ng pagpapayo.  Mayroon ding 

mga interpreter sa wikang Ingles, Espanyol, Tsino, Por-

tuguese at Tagalog. Naglalaan din sila ng iba’t-ibang 

impormasyon ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay  

dito sa Shizuoka.  Makakaasa na ang lahat ng kon-

sultasyon ay kumpidensyal o lihim. 

 

Petsa: Hunyo 5 (Sabado)  

Oras:  1:00 hanggang 4:00 ng hapon 

Lugar: Shizuoka-Yaizu Shinyo-Kinko Ote-machi Bldg. 4th 

F. (3-11 Otemachi , Aoi District)  

Aplikasyon:  Maaaring mag-pareserba sa telepono o 

website ng SAME. Posible rin ang pumunta ng direcho 

sa nakasaad na lugar at araw ng pagpapayo.  

Impormasyon at aplikasyon:  Shizuoka City Association 

for Multicultural Exchange (SAME) Shimizu Branch —- 

054-354-2009 

Pagkaklase sa  

NihoNggo Ng “SAME”  

セイム 日本語教室
にほんごきょうしつ

 学習者募集
がくしゅうしゃぼしゅう

 

Para sa mga dayuhang nais mag-aral 
ng  Nihonggo  na  pangkaraniwang 
gamit  para  sa  pang-araw-araw na 
pamumuhay dito sa Japan.   
Pagkaklase tuwing Linggo  
Panahon:  Mayo 16 (Linggo)~ Agosto 
1 (Linggo) / 11 beses na pagkaklase  
Oras:  13:30~16:00  
Lugar:  Shizuoka Eki Mae Meeting Room LINK (8-12 
Koyamachi, Aoi District)  
Pagkaklase tuwing Biyernes  
Panahon:  Mayo 21 (Biyernes) ~ Agosto 6 (Biyernes) / 
11 beses na pagkaklase 
Oras:  14:00~16:30  
Lugar:  Shizuoka Yaizu Shinyu Kinko Bldg. 4 F Meet-
ing Room (3-11 Otemachi, Aoi District)  
Pag-aaralan:  Upang ma-express nyo sa ibang tao ang 
gusto n’yong sabihin,  mga kailangang nihonggo para 
sa pang-araw araw na pamumuhay.   
Limitasyon:  20 mag-aaral  
Bayad:   ¥3,300 (ang gastos para  sa  mga extra-
curriculum na aktibidad ay di kasama)   
Deadline ng aplikasyon:  Mayo 10 (Lunes)  
 Aplikasyon:  Telepono o website ng SAME  
Tagapagtaguyod/ Impormasyon:  Main Brach, Shizuo-
ka City Association for Multicultural Exchange (SAME)      

054-221-1303 (Ms. Tatara)  

Shizuoka WaiWai World Fair, Naghahanap ng 

miyembro ng komite para sa Pamamahala ! 
         静岡

しずおか

わいわいワールドフェア 運営委員
うんえいいいん

を募集
ぼしゅう

します！ 
 
Panahon:  Mula Hunyo hanggang Marso 2022 (tuwing ika-2 Lunes ng bawat buwan 19:00-
20:20  
Lugar:  Cafeteria ng Shizuoka City Hall 3F  
Gawain:  Pagpaplano ng programa at pamamahala ng event sa 11/28.   

Mga maaaring mag-aplay:  Taga Shizuoka City o malapit sa lungsod, mula edad 18 pataas. Posibleng ma-
kontak by mail / 10 katao.   
Aplikasyon:  Magpadala ng aplikasyon o i-submit ito ng personal sa tanggapan ng SAME , 17 F ng Shizuoka City 
Hall.  Makakakuha ng application form sa HP ng SAME.   

SAME Home Page 
http://www.samenet.jp/ 

English, Chinese, Korean, Indonesian, Pilipino,  
Portuguese, 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 Shizuoka City Association for 

 Multicultural Exchange (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    Serbisyo sa Pagpapayo sa Iba't-ibang  
Wika ng Lungsod ng Shizuoka  
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Gabay sa Pagkaklase sa 

NihoNggo Ng “ShiMizu 

NihoNgo Koryu No KAi”  

「清水日本語交流
しみずにほんごこうりゅう

の会
かい

」日本語講座
にほんごこうざ

のご案内
あんない

 
 

Regular na pagkaklase  (2021)  
● Kursong  Pang–  Martes  (Oka 
Learning Center）  
7:00~8:30 (2F Lecture Room)  
* 5/11  (1F Multi-room)  
1 Panahon—- 4/20,27; 5/11, 18, 25; 
6/1, 8, 15, 22, 29; 7/6 (11 beses na 

pagkaklase)   
 
● Kursong Pang– Biyernes (Tsuji Learning Center ) 

10:00 ~11:30 (2F Meeting room3) 
1 Panahon —— 4/16,23; 5/14,21,28; 6/4,11,18,25; 
7/2,9 (11 beses na pagkaklase)  
 
● Kursong  Pang-Sabado  (Tsuji  Learning  Center) 

7:00~8:30 (2F Lecture Room, Meeting Room 3)  
1 Panahon —— 4/10, 17, 24; 5/8, 15, 22, 29; 6/5, 
12, 19, 26; 7/3 (12 beses na pagkaklase)  
 
⇒ Private lesson:  maaaring pag-usapan ang petsa 

at lugar ng pag-aaral.  
⇒ School volunteer (City of Board of Education/

Request ng school anytime)  
⇒ Company Lesson (Request ng company anytime)  
⇒ Volunteer Japanese Teacher Training Course / 10 

beses na pagkaklase / 5/14,28; 6/11 , 25; 7/ 9, 
30; 8/ 20; 9/10, 24; 10/8  

⇒ Japanese Training Group 7/10; 11/27 (Sabado) 
19:00~ (Tsuji Exchange Center)  

⇒ Ika-40 Home Party  (Cancelled)  
⇒ Lesson sa pagsusuot ng Kimono, tea ceremony 

(Cancelled)  
⇒ Pagsalubong sa malaking cruise (Depende sa 

kalagayan ng panahon  
⇒ Pangkalahatang pagpupulong : ang lahat lamang 

ng bumubuo ng komite.   
Impormasyon:  Tagapamuno:  Ms.  Ugai san  
Telepono:  090-3939-1168  
Fax:  054-351-3505  
 
   

Mga Impormasyon ng  

Shizuoka City sa  

ibA’t-ibang wika 

「静岡市
しずおかし

ホームページ」多言語情報
たげんごじょうほう

 

● 『Home Page ng Shizuoka City』Impormasyon sa 
iba’t- ibang wika 

Sa homepage ng Shizuoka City ay mayroong impor-
masyon ukol sa municipal administration sa wikang 
Ingles, Tsina, Portuguese, Espanol at sa madaling 
maintindihan na wikang Hapon. Ang URL ay nasa iba-
ba: 
 
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_000228.html 

◆Homepage ukol sa COVID-19 sa iba’t-ibang wika 
 
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html 
 
I-click lang ang mga sumusunod na URL upang 
makakuha tayo ng mga impormasyon ng Shizuoka City 
sa pitong iba’t-ibang wika. 
 
English 

中文 （Tsina） 
 
Portugues 
 
Espanol  
 
Pilipino  

やさしい日本語 (madaling intindihing nihonggo)  

その他の言葉 （ibang wika)  
 

静岡市多文化共生総合相談センターを開設しました 

（Sentro sa Pangkalahatang Pagpapayo sa Iba’t-ibang  
Wika ng Shizuoka City)  
https://www.city.shizuoka.Ig.jp/000_000228.html 
 
Impormasyon sa Covid –19  
◆ Homepage ukol sa COVID-19 sa iba’t-ibang wika  
 
https:// www.city.shizuoka.Ig.jp/799_000004.html 

SEMINAR UKOL SA PAGHAHANDA SA 

KALAMIDAD Para sa Mga PiLIPINO 

フィリピン人
じん

のための防災
ぼうさい

セミナー 
Ang seminar na ito ay ukol sa mga kaalaman at karanasan sa mga naganap na lindol at 
kung papaano ito mapaghahandaan.    
Petsa: Mayo 30 Sabado  

Oras: 1:00 hanggang 2:30 ng hapon (12:30 gathering time sa harap ng nakasaad na lugar )  
Lugar: Shizuoka Prefectural Earthquake Disaster Prevention Center,  Aoi District, Komagata-dori 5-9-1 
Bayad:  LIBRE  
Limitasyon: 15 katao  
Aplikasyon/ Impormasyon: 090-1786-9624 (NAKAMA) /090-6460-3644 (Pres. Olive) / philnakama@yahoo.com   
Tagapagtaguyod:  Philippine NAKAMA Organization (Nagkakaisang Kapisanan ng mga Magkababayan)   
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Multilingual na  

bersyon ng buklet sa 

“PAgSAli SA ASoSASyoN 

ng mga residente /

Asosasyon ng kapitba-

hAyAN”  

冊子
さっし

『自治会・町内会
じちかい・ちょうないかい

に入
はい

りましょう（お知
し

らせ）』

多言語版
たげんごばん

ができました 
Ang Shizuoka City Neighbor-
hood Association Federation 
ay lumikha ng isang buklet 
na nagpapaliwanag ukol sa 
"Asosasyon  ng  mga  Resi-
dente / Asosasyon ng Kapit-
bahayan"  kung  saan 
inaayayahan  ang  mga  

dayuhang residente na makiisang sumali dito.  Maliban 
sa   madaling Nihonggo ay mayroon ding bersyon sa 6 
pang wika: Ingles, Tsina, Portuguese, Espanol, Vietnam-
ese, at Nepali. 
◆ Impormasyon: Shizuoka City Jichikai Rengoukai 
Tel.054-221-1568 
Makakakuha ng kopya sa mga sumusunod na tangga-
pan:   
Family Registration Residence Division sa bawa’t distri-
to ng tanggapan ng pamahalaan.   
Aoi Ward / Suruga Ward Lifelong Learning Center 
International Exchange Division  
Shizuoka City Association for Multicultural Exchange 
(SAME)   

 
Ang pag-anib sa asosasyon ng mga residente o asosasyon 
ng mga magkakapitbahay ay magandang pagkakataon 
upang makilala ninyo ang inyong mga katabing bahayan 
at makakatulong din ito upang masanay kayo sa pamumu-
hay dito sa Shizuoka.   
Mga aktibidad ng asosasyon ng residente o asosasyon ng 
mga kapitbayan : 
Para sa kaligtasan a kapayapaan ng komunidad— 
●Sakali mang magka-lindol o magka-sunog ay may mga 
pagsasanay sa ligtas na pagtakaso evacuate at pagsasa-
nay sa pagpatay ng apoy.   
●Upang maprotektahan ang lahat sa krimen tulad ng 
nakawan  at  pagmo-molestiya  ay  mayroong  rondang 
isinasagawa.   
●Upang ligtas ang mga batang pumapasok sa paaralan 
ay may mga pagbabantay na isinasagawa.  
Para sa kalinisan ng komunidad— 
●Nililinis ang mga daanan at park.  Nililinis din ang mga 
lugar  ng  tapunan  ng  basura.   Makalikha  ng  isang 
komunidd na walang basura at mamuhay ng komportable.   
Para mamuhay ng malusog at masaya—  
●Mayroong mga sports festival at iba pang pagdiriwang 
ang isinasagawa upang masayang magkaugnay –ugnay 
ang mga magkakapitbahay.   
Para maiparating ang mga impormasyon sa pamumuhay 
—-  
●Pinapadala ang lahat ng impormasyon sa komunidad.  
Mga impormasyong kapakipakinabang sa pamumuhay.   
 
Bayad sa pagsali:  
May bayad ang pagsali para sa pamamahala ng mga ak-
tibidad.  May suportang tulong din ang munisipalidad.    
 
Pamamaraan ng pagsali:   
Kontakin lamang ang nasasakupan ninyong asosasyon ng 
residente o asosasyon ng kapitbahayan.   

 Multilingual Leaflet 

Ukol Sa Pagkain  

ng Mga Bata 

多言語
たげんご

 子供向
こども む

け食育教材
しょくいくきょうざい

 
Noong Marso ng taong ito, bilang ba-

hagi ng healthy food innovation pro-

motion project, ang mga guro mula sa 

Faculty of International Relations at 

Faculty of Food and Nutrition Science 

ng Univerity of Shizuoka Prefecture ay 

namahagi ng mga leaflet ukol sa karagdagang kaala-

man sa pagkain ng mga bata na nakasalin sa 5 wika 

(madaling intindihing wikang Hapon,  Ingles,  Portu-

guese, Tsina at Tagalog).  Ang leaflet ay tungkol sa 

mga kinakailangang nutrisyon para sa pang-araw-araw 

na pagkain, mga pangunahing kaalaman sa malusog 

na pagkain at mga panuntunan sa pagkain upang 

maging  malusog.   Ang  “Tabete  Kenkou  ni 

Naru” (Kumain at maging Malusog) ay kapakipakina-

bang naman sa mga bata o matatanda na may ibang 

lahi at kultura sa pagkain.  Maaari silang makapili ng 

sangkap ng pagkain at pamamaraan ng pagkain nito.   

Kung nais ninyong gamitin ang leaflet na ito para sa 

paaralan o grupo, mangyaring ipaalam sa kinauukulan 

ang nais ninyong wika at ang bilang ng mga kopya 

kasama ang inyong address.  Ito ay ipadadala sa inyo 

sa pamamagitan ng koreo. Ang leaflet na ito ay naka-

print ng di- kulay (A4) at maaaring ma-i-download mula 

sa mga sumusunod:   

Madaling intindihin na wikang Hapon 

Nihonggo （PDF ファイル 1.81MB） 

Ingles （PDF ファイル 1.43MB） 

Portuguese （PDF ファイル 1.52MB） 

Tsina （PDF ファイル 1.59MB） 

Tagalog （PDF ファイル 1.42MB） 

 

Para sa iba pang Impormasyon: 

University of Shizuoka Prefectue,  Healthy Eating In-

novation Promotion Project Office 

Telepono：054-264-5441 

Email address：kenkoshoku@u-shizuoka-ken.ac.jp 

Website：https://www.livinglabs-shizuoka.jp/ 

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/media/21FoodEduc_JP_final.pdf
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/media/21FoodEduc_ENG_final.pdf
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/media/21FoodEduc_POR_final.pdf
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/media/21FoodEduc_CH_final.pdf
https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/media/21FoodEduc_PH_final.pdf
mailto:kenkoshoku@u-shizuoka-ken.ac.jp
https://www.livinglabs-shizuoka.jp/

