
Libreng Pagpapayo para sa mga

Dayuhang Residente
外国人住民のための生活相談会

Petsa: Hunyo 5 (Sabado)
Oras:  1:00 hanggang 4:00 ng hapon
Lugar: Shizuoka-Yaizu Shinyo-Kinko
Otemachi Bldg. 4th F. (3-11 Otemachi , Aoi District)
Nilalaman: Mayroong mga abogado at
administrative scrivener na maaari ninyong
hingan ng pagpapayo.
Target: Mga dayuhang residente at mga
Hapon na may kinalaman sa mga dayuhan.
Tagapagsalin: Wikang Ingles, Tagalog,
Espanyol, Portuguese, Tsina, Nepalese at
Vietnamese. (Posible rin ang wikang
Indonesian at iba pang wika sa pamamagitan
ng tablet translation. Mangyaring tumawag
agad kung kailangan)
Bayad:  LIBRE
Impormasyon at aplikasyon: Mangyaring
kumontak sa Shizuoka City Association for
Multicultural Exchange (SAME) Shimizu
Branch —- 054-354-2009 (Ms.  Suzuki)

Pagbabakuna Laban sa Covid-19
新型コロナワクチン接種について

Ang lahat ng mga nakarehistrong dayuhan sa
Shizuoka City ay may karapatang
magpabakuna.
Ang mga kupon o tiket sa pagbabakuna ay
ipapadala ayon sa pagkakasunod-sunod.
↓ Iskedyul

Edad Panahon  ng
pagpapadala

Nakaiskedyul na panahon
ng pagbabakuna

85 pataas Kasalukuyan 5/24~7/4

75~84 Katapusan ng Mayo Pagpasok ng Hunyo
~kalagitnaan ng Hulyo

65~74 Kalagitnaan ng Hunyo Pagpasok ng Hulyo~
kalagitnaan ng Agosto

16~64 Katapusan ng Hulyo

◆ Ang edad ay hanggang katapusan ng
Reiwa 3 (Marso 31, Reiwa 4).
◆ Ang mga magiging edad 16 sa panahon ng
Reiwa 3 ay padadalhan sa bandang Hulyo.
◆ Ang tiket sa pagbabakuna ay ipapadala sa
nakarehistrong address.
Paraan ng pagpapareserba sa
Pagbabakuna-- Matapos matanggap ang
tiket sa pagbabakuna ay mangyaring
magpa-reserba sa website ng lungsod o sa
Covid-19 Vaccine Call Center (reserbasyon
dial). Maaaring magpa-reserba sa web mula
sa QR code nito.
Ano ang dapat dalhin kapag nagpabakuna--
①Tiket sa pagbabakuna ②Mga dokumento
sa pag-verify ng pagkakakilanlan (lisensya sa
pagmamaneho, card ng seguro sa kalusugan,
My card, atbp.) ③Kumpletong
pre-examination slip (nakapaloob sa tiket ng
pagbabakuna) ④Medication notebook (basic
illness, atbp. mga taong nag-gagamot)
* Ang impeksyon ay hindi posible nang
walang tiket sa pagbabakuna at
pagkakakilanlan na mga dokumento.
Mangyaring tiyaking dalhin ito.
* Para sa mga reserbasyon sa pagbabakuna
at mga katanungan sa pagbabakuna,
mangyaring gamitin ang libreng pagtawag --
☎0120-113-394.

Ukol sa National Health Insurance
国民健康保険について

Ang abiso sa pagbabayad para sa ika-3 taon
ng Reiwa (2021) ay ipapadala sa kalagitnaan
ng Hunyo.
Kaugnay sa aplikasyon para mabawasan o
exemption ng mga premium sa seguro dahil
sa impeksyon sa coronavirus ay maaaring
makatanggap ng kabawasan o exemption sa
premium ng pambansang segurong
pangkalusugan para sa Reiwa 3 sa
pamamagitan ng aplikasyon.
Target-- (1) Ang mga sambahayan (miyembro
ng pamilya) na namatay o nagdusa sa
malubhang pinsala o sakit dahil sa impeksyon
sa coronavirus. (2) Ang mga sambahayan



(miyembro ng pamilya) na inaasahang
babaan ang kanilang kita sa negosyo, kita sa
real estate, at kita sa pinagtatrabahuhan at na
nakakatugon sa ilang mga kondisyon.
Panahon ng aplikasyon-- Hanggang sa ika- 7
araw bago ang petsa ng paghahatid (sa kaso
ng espesyal na koleksyon, hanggang sa 7
araw bago ang bawat petsa ng pagbabayad
ng target na benepisyo ng pensyon)
● Sa bawa’t distrito ng Seksyon sa Seguro at
Pensyon -- Aoi Ward ☎221-1070, Suruga
Ward ☎287-8621, Shimizu Ward ☎354-2141

Sa mga nais na manirahan sa

Pabahay ng Lungsod

市営住宅の入居者募集

Ito ay para sa mga mamamayan na
nakatira o nagtatrabaho dito sa Shizuoka
City, na mayroong isang pamilya (kabilang
na ang magkasintahan) na
magkakasama, na nangangailangan ng
tirahan o walang bahay (kabilang ang
shared names). Mayroong iba pang mga
kondisyon tulad sa inyong kinikita. Maaari
ring mag-aplay ang mga single sa buhay.
Panahon ng aplikasyon 6/1, Martes ～ 5,
Sabado (Bunutan kung marami ang
maga-apply).
Ang mga form ng aplikasyon ay
matatagpuan sa pampublikong
korporasyon, Suruga Ward General
Information, Nagata Branch at Kambara
Branch.
Para sa mga pamamaraan ng aplikasyon,
mangyaring makipag-ugnay sa City Town
Development Corporation (Shizuoka
Government Building 5th floor
☎221-1253, Shimizu Government
Building 2nd floor 2nd354-2238).

Regulasyon ng Trapiko dahil sa

Pagpapatupad ng Tokyo 2020

Olympic Torch Relay

東京2020オリンピック聖火リレー実施に

伴う 交通規制について

Ang Tokyo 2020 Olympic Torch
Relay ay gaganapin sa Lungsod
ng Shizuoka.

Ang pulang linya na nakasaad
sa mapa ay sarado ang mga

kalsada sa buong ng kurso ng relay.

Mangyaring gamitin ang Ukai Road (berdeng
linya). Inaasahan namin ang inyong
pag-unawa at kooperasyon.

Prefectural Olympic and Paralympic
Promotion Division  ☎221-3219


