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

054-354-2009 (Shimizu Branch)

SAME meeting room
(Aoi-ku Ōtemachi 3 - 11,  4F Ōtemachi
Bldg., Shizuoka Yaizu Shinyōu Kinko)

Pagpapakilala sa Bagong

Japanese Text ng SAME

SAME日本語(にほんご)テキスト　
紹介(しょうかい)

Narito na ang isang orihinal na textbook
sa pagtuturo ng SAME para sa pag-aaral
ng Japanese! Ito ay ang “Hanasou
Nihongo Shizo-ka ”

* Ang　"Shizo-ka" ay dayalekto na ang
ibig sabihin ay Shizuoka.
Level: Baguhan~Pasimula
Nilalaman: Ito ay Isang tekstong nilikha
na may layuning mai-express ang sarili
at damdamin. May limang natatanging
karakter na naninirahan sa Shizuoka
ang magkukuwento sa tekstong ito.
Makikinig kayo sa kanilang kwento at
magsasanay na gayahin ito sa

pamamagitan ng pagsasalita ng
malakas na boses. Gagayahin ninyo ito
sa pamamagitan ng sarili ninyong
pagkukuwento.

Iba pa: Maaari rin ninyong gamitin ang
tekstong ito sa SAME sa inyong klase sa
Nihongo tuwing Linggo at Lunes.
Maaaring kayong makakuha ng tekstong
ito sa SAME sa punong-tanggapan at sa
sangay sa Shimizu.
Tagapamahala: Ms. Tatara (Punong-tanggapan)

Impormasyon mula sa Lungsod

ng Shizuoka
静岡市(しずおかし)情報(じょうほう)

Gabay sa Pagpasok sa High

School para sa mga Dayuhang

Mag-aaral at mga Magulang nito

外国(がいこく)につながる児童(じどう)生徒(せいと)とそ
の保護者(ほごしゃ)のための高校(こうこう)進学(しんがく)

Mula sa mga guro ng
paaralan ay maririnig ninyo
ng direkta ang paliwanag
tungkol sa pag-aaral sa
high school. Maaari rin
kayong magtanong ukol sa
mga nais ninyo pang

malaman sa pagpasok sa high school o
sa mas mataas pang pag-aaral. Sa araw
ng pagpupulong na ito ay may darating
din mga sempai o nakakatandang



dayuhan na nagtatrabaho na bilang
full-time na empleyado dito sa Japan.
Bilang karagdagan sa mga Filipino,
Portuguese, Spanish, at Chinese na mga
interpreter, mayroon din na tablet na
nakalaang gamitin para sa 13 pang mga
wika. (Ipaalam kung kinakailangan).

Petsa at oras: Sabado, ika-30 ng Hulyo,
13:30-15:30
Lugar ng pagpupulong: Shizuoka City Hall
Shimizu Government Building,  3rd floor,
312 Meeting Room
Impormasyon: Lupon ng Edukasyon ng
Lungsod ng Shizuoka
Espesyal na Suporta sa Sentro ng
Edukasyon
Tel.054-255-8275

Sa mga Nais na Manirahan sa

Pabahay ng Lungsod

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

Ito ay para sa mga mamamayan na nakatira
o nagtatrabaho dito sa Shizuoka City, na
mayroong pamilya (kabilang na ang
magkasintahan) na magkakasamang
nakatira na nangangailangan ng tirahan o
walang bahay (kabilang ang shared names).
Mayroong mga kondisyon na katanungan
tulad sa inyong kinikita. Maaari ring
mag-aplay ang mga single sa buhay.
Panahon ng aplikasyon 6/1, Miyerkules ～6/
5, Linggo (May bunutan kung marami ang
mag-aapply).
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).

　

Group-sponsored International

Exchange / Multicultural Information

【団体(だんたい)主催(しゅさい)国際(こくさい)交流(こうりゅ

う)・多文化(たぶんか)情報(じょうほう)】

KONSULTASYON PARA SA

ANUMANG BAGAY

Pangangalagang Medikal,

Kapakanan, Katarungan

医療(いりょう)、福祉(ふくし)、司法(しほう)　
なんでもかんでも相談会(そうだんかい）

Maaaring makahingi ng pagpapayo ukol
sa sakit o kapansanan, nauukol sa batas,
trabaho, pang-araw-araw na pamumuhay,
pagpapalaki ng anak at iba pang mga
suliranin.

Petsa:  Hulyo 9 (Sabado) 13:30~15:30

Lugar: 4F, Shimizu Hoken Fukushi
Center

Medical Association’s Meeting Room
(2-12-1 Shibukawa, Shimizu Ward)

Kwalipikasyon:  Kahit sino

Wika: May mga translator para sa iba’t-
ibang wika.

Bayad:  Libre

Impormasyon at Pagpapatala :

Shizuoka City Shimizu Medical
Association

Tel.054-344-0550

Pangunahing tagapagtaguyod: Shizuoka
City Shimizu Medical Association


