
[Tagapagtaguyod--SAME]
Tel.054-273-5931 (Punong-tanggapan)

054-354-2009 (Shimizu Branch)

Pag-aaral ng Japanese para sa

Pang-araw-araw na Pamumuhay

生(せい)活(かつ)日(に)本(ほん)語(ご)教室(きょうしつ)　
学習者(がくしゅうしゃ)募集(ぼしゅう)

May mga pagkakataon bang hindi mo
maintindihan ang Japanese? Halina’t
magsama-sama tayong mag-aral ng
Japanese!
Pag-aaralan: Mga kinakailangang
Japanese para sa pang-araw-araw na
pamumuhay.
Antas: Simulang pag-aaral~ simulang
antas
Kapasidad: 15 mag-aaral
Pagkaklase:
①   Klase tuwing Linggo

Petsa: Disyembre 5 (Linggo) -Pebrero 27
(Linggo)11 beses sa kabuuan

(1) Baguhan 1:30 pm ~ 3:30 pm
(2) Simula 3:15 pm ~ 4:45 pm

Lugar: Fushimiya 8th floor meeting room
(2-3-1 Gofukucho, Aoi-ku)
②   Klase tuwing Biyernes

Petsa at oras: Disyembre 10 (Biyernes)
-Marso 4 (Biyernes) 2021
3:00 pm ~ 4:30 pm, 11 beses sa kabuuan

Lugar: Shizuoka Yaizu Credit Bank 4F
meeting room (3-11 Otemachi, Aoi-ku)
Matrikula: 3,300 yen para sa parehong
pagkaklase sa① at②, ang mga gastos
sa extracurricular na aktibidad ay aktwal
na sisingilin.
Aplikasyon: Mangyaring mag-apply sa
pamamagitan ng telepono o sa SAME
website hanggang  Nobyembre 30
(Martes).
Tagapamahala: Ms. Tatara
(Punong-tanggapan ng SAME)

Paunawa ng mga Saradong

Araw sa Pagtatapos ng Taon at

sa Bagong Taon

年末(ねんまつ)年始(ねんし)　
休館(きゅうかん)日(び)のお知(し)らせ

Paunawa sa lahat na walang serbisyo
ang Shizuoka City Hall, ang bawat
tanggapan ng distrito at bawa’t citizen
service corner sa mga sumusunod na
araw: 12/25 (Sabado), 26(Linggo), 29
Miyerkules ～ 1/3(Lunes)

● Pag-isyu ng iba't ibang notification at
permit－
Ang mga may kaugnayan sa
pagpaparehistro tulad ng mga
pagpaparehistro sa kasal,
kapanganakan, kamatayan, at permiso
sa pagpapalibing/cremation ay iiisyu sa
silid ng security guard ng bawat
tanggapan ng distrito (1F west side ng
New building, Shizuoka Government
Building; Suruga Ward Office, 1F east
side; 1st floor east side, Shimizu
Government Building) at sa night shift
room ng Kambara branch.

● Panahon na walang serbisyo sa
pagi-isyu ng sertipiko sa mga
convenience store.
12/28 (Martes), 23:00 ~ 1/4 (Martes),
6:30
* 1/8 (Sabado), ang normal na
pagbabalik ng serbisyo.



Iskedyul ng Pagtatapon  ng

Basura sa Pagtatapos ng Taon

at Bagong Taon

年末(ねんまつ)年始(ねんし) ごみの収集(しゅうしゅう)日程
(にってい)などのお知(し)らせ

Asahan na ninyong marami ang
nagtatapon ng mga basura at ma-traffic
mula Disyembre 20 sa bawa’t SEISOU
KOUJOU (waste disposal center), kaya’t
upang maiwasan ito, mangyaring itapon
ang inyong basura sa mga
naka-schedule na tapunan ng basura sa
inyong lugar o gamitin ang door-to-door
na pangungulekta ng mga di nasusunog
na basura at malalaking basura.
(Magpareserba at ilagay ang mga
itatapong gamit sa harap ng inyong
bahay).

* Ang mga nasusunog na basura at
basura mula sa opisina o negosyo ay
hindi maaaring dalhin sa Shimizu Waste
Disposal Center.
* Ang mga gamit sa pabrika ng paglilinis
ay hindi maaaring dalhin sa mga
pang-recycle na basura.
* Ang lahat ng mga pasilidad ay sarado
sa  26 (Linggo), 31 (Biyernes).

Oras ng serbisyo sa direktang
pagdadala ng basura sa pasilidad・
Katapusan ng taon (12 / 20-30
(Huwebes)  8:30-12:00, 13:00-16:00
(12/25 (Sabado), 30 (Huwebes) sa
umaga lamang)

Impormasyon:
Nishigaya Waste Disposal Center
Tel.054-296-0054
Numagami Waste Disposal Center
Tel.054-262-4015
Shimizu Waste Disposal Center
Tel.054-366-2751
City Call Center Tel. 054-200-4894

Aplikasyon para sa hindi nasusunog /
malalaking basura: Tel. 0120-532-471

Huling araw ng serbisyo: 12/28 Martes
hanggang 19:00; Simulang araw ng
serbisyo sa bagong taon: 1/4 Martes,
mula 9:00 ~

● Internet
Huling araw ng serbisyo: Hanggang
12/23, Huwebes; Simulang araw ng
serbisyo sa bagong taon: mula 1/5,
Miyerkules, 10:00 ~

* Para sa mga detalye, mangyaring
tingnan ang website ng Shizuoka City.
https: //gomi.city.shizuoka.jp

Huli at umpisang schedule ng koleksyon
sa basura--

Lunes/Huwebes ---
12/30 Huwebes/ 1/6 Huwebes

Martes/Biyernes ---
12/28 Martes / 1/4 Martes

Miyerkules/Sabado ---
12/29 Miyerkules/ 1/5 Miyerkules

Impormasyon
Shushu Gyoumu Ka/ Collection
Operation Division  Tel.054-221-1365
Nishigaya Waste Disposal Center
Tel.054-296-0054
Numagami Waste Disposal Center
Tel.054-262-4015
Shimizu Waste Disposal Center
Tel.054-366-2751

Sa mga Nais Mag-aplay sa

Pabahay ng Munisipyo

市営(しえい)住宅(じゅうたく)の入(にゅう)居者(きょ
しゃ)を募集(ぼしゅう)

Kwalipikasyon:
Nakatira o nagtatrabaho sa Shizuoka
City at may pamilya (kabilang din ang
fiancée) na nagsasama sa isang
tirahan. Mayroon ding iba pang mga
kundisyon tulad ng walang bahay, may
kinalaman sa kinikita at iba pa.

Pag-aaplay:
Mula Disyembre 1(Miyerkules) -5
(Linggo) magpadala ng postcard na
may valid na postmark, may bunutan
kapag marami ang mag-aaplay.

Impormasyon:
City Town Development Corporation o
Machizukuri Kosha  (Shizuoka City
Hall, 5th floor Tel.054-221-1253,
Shimizu Government Building 2nd floor
Tel.054-354-2238)

Makakakuha ng mga form ng
aplikasyon at iba pang dokumento sa
Machizukuri Kosha ng Aoi at Shimizu
Ward Office, Suruga Ward General
Information, Tanggapang sangay ng
Nakada at Kanbara.


