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GIYA SA KINABUHI SA SIYUDAD SA YAIZU 

 

 

【Maayung pag-abot sa Siyudad sa Yaizu】 

Ang lugar sa Yaizu anaa sa tunga sa Tokyo ug Nagoya, ang baybayon kay 15.5km gikan 

sa amihan hangtod sa habagatan sa Suruga Bay. Daghan ang nindot nga talan awon sa 

Mt. Fuji ug Mt. Takakusa (may gi tas-on nga 501m.) ug kini mao ang nahimong tore sa 

siyudad. 

Ang pangisda ang nag-una nga industriya sa siyudad sa Yaizu. Dunay nagkalain-laing isda 

nga makuha sa tulo ka pantalan. Ang Yaizu port, naay daghan bonitos ug tuna.Ang 

kogawa port kay adunay isdang makerel nga daghan pud sa kadagatan sa Shizuoka. Ang 

Oigawa port kay nailhan nga dunay gagmay nga hipon ug gagmay nga sardinas. Ug ang 

siyudad sa Yaizu nailhan nga siyudad sa industriya sa isdaan sa nasud sa Japan.  

Naay natural nga spa o sapa nga init sa siyudad sa Yaizu, nailhan kini nga makaayo ug 

makahatag ug katahom sa panglawas.   

 

Nanghinaot kami nga maayo ang inyong kinabuhi ug malingaw kamo sa pag-puyo ug 

nanghinaot nga maayong relasyon sa isig ka tawo.  

 

 

 

MUNISIPYO SA YAIZU    MUNISIPYO SA OIGAWA  

425-8502       421-0205 

Shizuoka-ken Yaizu-shi Hon-machi,         Shizuoka-ken Yaizu-shi,Munadaka 900  

2-16-32                                   TEL: 054-662-0541 

TEL: 054-626-1111        FAX: 054-662-0834 

FAX: 054-626-2185              

 

 

Buwak sa Siyudad sa Yaizu: Satsuki/ Azalea 

Kahoy sa Siyudad sa Yaizu: Matsu / Pine Tree 

Langgam sa Siyudad sa Yaizu: Yuri-Kamome / Seagull 
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〔MGA APLIKASYON SA OPISINA SA MUNISIPYO〕 

◆ SERTIPIKO SA PINUY-ANAN   (JUMINHYO)    

KARD SA PINUY-ANAN        (ZAIRYU KA-DO) 

Seksyon sa Publikong Serbisyo (SHIMINKA)Tel : 054-626-1116 

Serbisyong Sentro sa Lungsoranon sa Oigawa (OIGAWA SHIMIN SABISU SENTA)  

Tel : 054-662-0541 

 

1. PAGPAHIBALO SA PERMIRONG BALHIN SA YAIZU (Tennyu-todoke) 

  Kung gikan mo sa laing siyudad ug nakabalhin na mo sa Yaizu,kinahanglan mag pahibalo 

sa munisipyo sa Yaizu sulod sa 14 ka adlaw sugod sa inyong pagbalhin. 

(Dili angay mag pahibalo kung wala pa mo kabalhin sa siyudad sa Yaizu.)   

   <Ang kinahanglan magpahibalo> 

  ・Ang mopuyo ug ang mnga sakop sa pamilya  

   <Mga kinahanglan nga dad-on> 

  ・Kard sa pinuy-anan(Zairyu Ka-do) 

  ・Sertipiko sa pagbalhin sa pinuy-anan（Gikan sa munisipyo sa niaging pinuy-anan）  

・Sertipiko sa Notipikasyon, My Number (personal nga numero) nga kard,  

o ang kard sa pag ka residente(Jumin Kihon Daicho) sa aduna lang. 

 

 

2. PAGPAHIBALO SA PAG BALHIN UG PUY-ANAN SULOD SA YAIZU 

 (Tenkyo Todoke) 

  Kung mobalhin ka ug lain nga pinuy-anan sa siyudad sa Yaizu, kinahanglang 

magpahibalo sulod sa 14 ka adlaw sugod sa imong pagbalhin.  

(Dili angay magpahibalo kung wala pa mo kabalhin sa bag-ong pinuy-anan.) 

   < Ang kinahanglan magpahibalo > 

  ・Ang mopuyo ug ang mnga sakop sa pamilya   

   < Mga kinahanglan nga dad-on > 

  ・Kard sa pinuy-anan (Zairyu Ka-do) 

・Sertipiko o kard sa nasyonal insyurans sa panglawas (Kokumin Kenko Hoken) o ang 

sertipiko sa mo benepisyo sa medikal nga gastoon sa bata (Kodomo Iryohi 

Jukyushasho) ug uban pa nga gikan sa munisipyo sa Yaizu. 

・Notipikasyon na Kard, My Number (personal na numero) na kard, o ang sertipiko ng 

pagiging residente(Juumin Kihon Daicho) kung mayroon. 
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3. PAGPAHIBALO SA PAG BALHIN UG PUY-ANAN SA LAING SIYUDAD  

(Tenshutsu-todoke) 

 Kung mobalhin ug lain nga pinuy-anan, kinahanglan magpahibalo sa munisipyo sa Yaizu. 

Mangayu ug “Sertipiko sa Pagbalhin Gawas sa Yaizu” (Tenshutsu-todoke). 

Kinahanglang buhaton ang mnga proseso sa pagpahibalo sulod sa 14 ka adlaw una mo 

balhin sa laing Siyudad. 

  < Ang kinahanglan magpahibalo > 

  ・Ang mobalhin ug mnga miyembro sa pamilya nga mobalhin gawas Siyudad sa Yaizu. 

  < Mga kinahanglan nga dad-on > 

  ・Kard sa pinuy-anan (Zairyu Ka-do) 

  ・Mga sertipiko o kard sa nasyonal insyurans sa panglawas (Kokumin Kenkou Hoken) 

o ang sertipiko sa mo benepisyo sa medikal nga gastoon sa bata (Kodomo Iryohi 

Jukyushasho) o sertipiko sa selyo ug uban pa nga gikan sa munisipyo sa Yaizu  

・Sertipiko sa Notipikasyon, My Number (personal ng numero) nga kard,  

o ang sertipiko sa pag ka residente(Jumin Kihon Daicho) sa aduna lang. 

 

 

 

4. MOBIYA UG JAPAN  

 Kung mobiya na kamo ug Japan, kinahanglan magpahibalo sa munisipyo sa Yaizu. 

 < Ang kinahanglan magpahibalo > 

 ・Ang mobiya sa Japan ug mnga miyembro sa pamilya nga mobiya sa japan. 

 < Mga kinahanglan nga dad-on > 

 ・Kard sa pinuy-anan (Zairyu Ka-do) 

 ・Sertipiko o kard sa nasyonal insyurans sa panglawas (Kokumin Kenkou Hoken) o 

sertipiko sa mo benepisyo sa medikal nga gastoon sa bata (Kodomo Iryohi 

Jukyushasho) o sertipiko sa selyo ug uban pa nga gikan sa munisipyo sa Yaizu 

・Notipikasyon nga kard, My Number (personal nga numero)kard, o ang sertipiko sa pag 

ka residente(Jumin Kihon Daicho) sa aduna lang. 
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◆ APLIKASYON SA PAG-PANGAYO UG KOPYA SA SERTIPIKO SA PUY-ANAN  (JUUMINHYOU)   

Seksyon sa Publikong Serbisyo (SHIMINKA)TEL: 054-626-1116 

Serbisyong Sentro sa Lungsoranon sa Oigawa (OIGAWA SHIMIN SABISU SENTA) TEL:054-662-05411 

１ MUKUHA UG SERTIPIKO UG PAG-PROSESO SA REHISTRO . 

Ngalan sa Sertipiko Kantidad（¥） 

Sertipiko sa Selyo (Inkan Shomei) ¥300 

Sertipiko sa Pinuy-anan (Juminhyo) 

（Indibidwal o Boong Pamilya） 

¥300 

Sertipiko sa Rehistro sa Pamilya(Koseki) 

（Boong Pamilya o Indibidwal） 

¥450 

Sertipiko sa ilhanan (Mibun Shomei) ¥300 

Sertipiko sa Agi/Sweldo (Shotoku Shomei) ¥300 

Sertipiko sa Buhis (Kazei Shomei) ¥300 

Sertipiko sa Gibayad sa Buhis(Nouzei Shomei) ¥300 

Sertipiko sa Gibayad nga Buhis sa Gagmay nga 

Sakyanan (Keijidoshazei Nouzei Shomei) 

¥0 

Sertipiko sa Pagsusi sa Buhis sa Bilding ug Kayutaan ¥300 

¥50 ang patong sa kada 

bloke sa kayutaon ug bilding 

Sertipiko sa Negosyo ¥300 

Rehistro sa Selyo ¥300 

 

2  DAWATANAN SA APLIKASYON  

Seksyon sa Serbisyong Publiko, Sentro sa Serbisyong Lungsoranon sa Oigawa , ang Minisipyo sa 

Atre,Sentro sa Serbisyong Lungsoranon sa Otomi(Otomi Kominkan),Sentro sa Serbisyong Lungsoranon 

sa Omura (Omura Kominkan). 

< Ang adunay katungod sa pagkuha sa mga kinahanglan > 

  ・Ang nag kinahanglan sa Sertipiko ug miyembro sa pamilya. 

  ・Ang adunay Power of Attorney o kasulatan nga may pirma sa tag-iya sa Sertipiko 

< Mga kinahanglan nga dad-on > 

  ・ID nga mag pa-tinood( kard sa pinuy-anan, pasaporte, lisensya sa pagmaneho, etc.)  

  ・ID nga mag pa-tinood sa Proxy, kung nag-pakuha ang tag-iya sa Sertipiko 
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3  AUTOMATIKONG MAKINA ALANG SA PAGKUHA UG SERTIPIKO  

2nd Floor sa Munisipyo sa Yaizu・Sentro sa Komunida sa Oigawa・Sentro sa Komunidad sa 

Higashimashizu・Sentro sa Komunidad sa Wada 

   < Ang adunay katungod sa pagkuha sa mga kinahanglan > 

   ・Ang adunay nakarehistro nga pincode sa naka rehistrong kard sa Selyo 

   < Mga kinahanglan nga dad-on > 

   ・Naka Rehistro nga Kard sa Selyo 

4 MUKUHA UG SERTIPIKO SA TINDAHAN NGA KONBINI 

Ang adunay My Number nga kard, makakakuha ug sertipiko sama sa kopya sa Sertipiko sa 

Pinuy-anan sa makina sa tindahan sa konbini sa tibook nasud.  

●Mnga nag-unang tindahan sa Konbini 

     Seven Eleven, Lawson, Family Mart, Circle K Sunkus,Ministop,Aeon Mall Yaizu  

●Magamit nga Oras 

   6:30am～11:00pm（Magamit bisan Sabado, Dominggo ug Holiday） 

   *Dili magamit kung adunay teknikal nga mentinans ug sa kada tapos ug bag-ong tuig. 

（Disyembre 29～Enero 3） 

   *Ang Sertipiko sa Rehistro sa Pamilya、Sertipiko sa Pamilya(nakasulat ang pinuy-anan) 

makuha sa Lunes~Byernes 9:00am~5:00pm. 

5 My Number Card 

  Ang My Number (Personal nga Numero) Kard adunay nakasulat nga numero ug 

hulagway nga ilhanan,adunay IC Chip sa sulod,gawas sa serbisyo sa tindahan nga 

konbini kay mahimo sad nga buhaton nga id para ilhanan , mahimo sad nga magamit 

alang sa serbisyo gamit ang electroniko nga sertipiko sama sa elektronikong aplikasyon 

sa e-tax. Mangutana sa Seksiyon sa Serbisyong Publiko alang sa impormasyon bahin sa 

pagkuha ug kard ug sa detalyado nga pag-gamit. 

 

 

 

 

 

 

 

※Sampol sa My Number Card 
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◆ PAGKATAWO UG PAGKAMATAY 

Seksyon sa Publikong Serbisyo (SHIMINKA) TEL: 054-626-111 

Serbisyong Sentro sa Lungsoranon sa Oigawa (OIGAWA SHIMIN SABISU SENTA) 

TEL: 054-662-0541 

１ PAGPAHIBALO SA PAGKATAWO (Shussho-todoke) 

Kinahanglan magpahibalo sa munisipyo bahin sa pagkatawo sa sulod sa 14 ka adlaw 

gikan sa petsa sa pagkatawo. 

※ Kinahanglan mopahibalo sa imigrasyon sa pagkatawo sulod sa 30 ka adlaw para 

mangayu ug pagtugot nga mopuyo sa Japan.   

< Mga kinahanglon nga dad-on > 

   ・Panglawas nga handbook o libreto sa inahan ug sa bata (Boshi Kenko Techo)  

   ・Kard sa pinuy-anan sa ginikanan (Zairyu Ka-do)  

   ・Pasaporte sa ginikanan 
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2. PAGPAHIBALO SA PAGKAMATAY (Shibo-todoke) 

 Kinahanglan magpahibalo sa munisipyo sa pagkamatay sa sulod sa 7 ka adlaw. 

※ Kinahanglan ibalik sa opisina sa imigrasyon ang residente nga kard sa namatay  

ug mahimo kining ipadala pinaagi sa koreo. 

< Mga kinahanglan nga dad-on > 

  ・Ang kard sa pinuy-anan(Zairyu Ka-do) sa nag pahibalo. 

 

◆ KARD SA PINUY-ANAN (Zairyuu Ka-do) 

  Moadto sa imigrasyon para makapangayu ug kard sa pinuy-anan “Zairyu Ka-do”. Dili 

kini makuha sa opisina sa munisipyo.Sa dugang impormasyon, tawag sa opisina sa 

Imigrasyon.   
１ Impormasyon sa Tawganan sa Opisina sa Imigrasyon 

Opisina  Telepono Oras 

Nagoya Regional 

Immigration Bureau 
052-559-2150 

9 am～4 pm 

(Sirado sa Sabado, Dominggo, 

ug Nasyonal nga Holiday) 
Shizuoka Branch Office 054-653-5571 

Hamamatsu Branch 

Office 
053-458-6496 

※ Impormasyon（Ekspirasyon sa Kard sa Pinuy-anan）Zairyu Ka-do 

Estado sa Residensya 16 edad pataas 16 edad paubos 

Sa dili permanente nga 

residente. 

Hangtod sa petsa sa ekspirasyon 

sa pag-puyo sa Japan. 

Kung asa ang mauna sa pag-abot sa 

adlaw sa natawhan o sa ekspirasyon 

sa pag ka residente 

Permanente  Hangtod sa ekspirasyon sa kard sa pinuy-anan. 

 

 

 

 



8 

 

◆ INSYURANS SA PANGLAWAS UG NASYONAL PENSYON 

Seksyon sa Insyurans sa Panglawas ug Pensyon (HOKEN NENKIN-KA) 

TEL: 054-626-1113 

Sa nasud sa Hapon, sumala sa tibok-on nga kamanduan, ang tanan kinahanglan moapil 

sa medikal nga insyurans,nga mao ang sistema sa "Nasyonal Insyurans sa Panglawas". 

Kini nga medikal nga insyurans,ginatawag ug "Insyurans sa Panglawas". 

May 3 ka klase ang Insyurans sa Panglawas, Ang KENKO HOKEN (Sosyal Insyurans 

sa Panglawas) nga makuha pinaagi sa gitrabahoan.KOKI KOREISHA IRYO SEIDO, o 

Sistema sa Pag-atiman sa Panglawas sa mga Tigulang nga nag edad ug 75 pataas (may 

apan sa panglawas nga nag edad ug 65 pataas) ug ang KOKUMIN KENKO HOKEN o 

Nasyonal nga Insyurans sa Panglawas, hain kung walay insyurans pareho sa nakasulat 

sa taas. Ug kung magpakonsulta sa ospital, dad a ang kard sa Nasyonal Insyurans sa 

Panglawas. 

 

1 INSYURANS SA PANGLAWAS SA NAG-TRABAHO (KENKO HOKEN)   

(KYOKAI KENPO, KENKO HOKEN KUMIAI) 

Ang adunay insyurans sa gitrabaho-an kay 30% para sa kaugalingong bayad sa gastoon 

sa medikal nga pakonsulta sa ospital ug ang ilaha nga nag depende nga pamilya kun 

adunay sakit o aksidente. Ang bayad sa insyurans kay lahi-lahi depende sa agi, pero ang 

nag paempleyo ang magbayad sa katunga sa gastoson. 

 

2 SISTEMA SA PAG-ATIMAN SA PANGLAWAS SA MNGA TIGULANG 

(KOKI KOREISHA IRYO SEIDO) 

Kini ang Sistema para sa nag edad ug 75 pataas ug sa may apan sa panglawas nga nag 

edad 65 pataas.Ang tag iya sa insyurans kay mag bayad ug 10% o 30% sa ospital ug 

naga basi sa agi. Ang gibasihan sa bayaran sa insyurans kay nag depende sa agi sa 

nisulod nga tawo ug sa gidugayon sa kontribusyon sa insyurans. 

 

3 NASYONAL INSYURANS SA PANGLAWAS (KOKUMIN KENKO HOKEN) 

Ang nag puyo sa Yaizu ug adunay insyurans ug dependente nga miyembro sa pamilya, 

kung ma ospital tungod sa sakit o aksidente,mag bayad ug 30%. Ang basihan sa bayaran 

nag depende sa agi sa trabaho,sa adunay mga katigayonan o ang gidaghanon sa 

myembro nga nag agad sa insyurans. 
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(※Dili makakuha ug insyurans kung kamo wala gitugotan nga magpabilin sa Japan 

labaw pa sa 3 ka bulan, o kung adunay insyurans sa trabahoan).Sa munisipyo ang 

rehistro ug pag-undang sa Nasyonal Insyurans sa Panglawas . 

＊Ipaundang ang insyurans sa gitrabahoan kung wala na magtrabaho,ug kung gustong 

mukuha ug Nasyonal Insyurans sa Panglawas,dad-a ang dokumento sa pag-undang 

sa trabaho ug kard sa pinuy-anan. 

  ＊Kung adunay insyurans sa trabaho ug gustong ipa-undang ang Nasyonal Insyurans sa 

Panglawas, Dad-a ang sulat nga nadawat gikan sa kompanya o ang kard sa insyurans 

sa trabaho ug kard sa pinuy-anan. Kinahanglan bayaran ang buhis sa insyurans gikan 

sa nangagi nga bulan sa pag-undang sa Nasyonal Insyurans sa Panglawas 

 4  NASYONAL PENSYON (KOKUMIN NENKIN) 

Seksyon sa Insyurans sa Panglawas ug Pensyon (HOKEN NENKIN-KA) 

TEL: 054-626-1114 

Kini ang pensiyon nga gipadagan sa gobyerno (Kouseiroudosha). Ang bisan kinsa sa 

nasud sa Hapon magsugod sa 20 hangtod 60 nga edad kinahanglan moapil sa Nasyonal 

Pensyon. Ang kontribusyon nga 10 ka tuig ug adunay libreng tuig, makadawat ug 

pensyon sa ika 65 nga pangidaron. Kung gusto na mobiya ug Japan ug adunay 

kontribusyon nga moabot ug 6 ka bulan pataas, mahimong moaplay para makakuha ug 

lump-sum nga refund sa gibayaran ug kinahanglan buhaton kini sa sulod sa 2 ka tuig 

gikan sa pagbiya sa Japan. 

＜NASYONAL PENSYON＞ 

 Ang adunay Insyurans  Pamaagi sa Pagbayad 

Kategorya1 Sa adunay Negosyo(sama sa mag-uuma 

ug mangingisda) Freelance propesyonal, 

studyante, ug walay trabaho.  

Edad: 20~60 ang edad 

Dad-a ang papel nga gikan sa opisina sa Nasyonal 

Pensyon (Nenkin Jimusho) bayaran sa konbinyent 

nga tindahan o banko . Ug credit card. 

Kategorya 2 Ang adunay Pensyon Plan sa trabaho 

(KOSEI-NENKIN) o ang adunay 

Insyurans sa Pensyon sa Publikong 

Serbisyo (KYOSAI-NENKIN) 

Ikaltas sa sweldo 

Kategorya 3 
Ang asawa sa mga naghupot sa 

kategoriyang 2. 

Dili bayaran,ang asawa sa kategorya 2 sa Nasyonal 

Pensyon ang magbayad sumala sa sistema. 
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◆ INSYURANS SA PAG-ATIMAN (KAIGO HOKEN) 

Seksiyon sa Insyurans sa Pag-atiman (Kaigo Hoken Ka)     

TEL: 054-626-1159 

Nagkadaghan ang mnga tigulang sa katilingban sa Japan. Mitaas ang papulasyon, ug 

nanginahanglan ug pag-atiman, pero lisod suportahan sa pamilya lang tungod sa pag-ubos 

sa pag-panganak ug pamilya nga nukleyar. 

 Ang "sistema nga insyurans sa pag-atiman " kay nagsugod niadtong Abril 2000 sa tumong 

nga suportahan ang katilingban sa katibok-anan para suportahan ang pag-atiman sa 

katigulangan para adunay kahupayan sa paminsar sa panahon nga kinahanglanon na nila 

ang pagpaatiman. 

Ang nag subkriber ang nakigbahin sa bayad sa insyurans, makadawat ug rekognasyun sa 

panginahanglan, ug makadawat sa kinahanglan nga serbisyo sa pagpaatiman. 

●Ang nag Dumala 

Ang munisipalidad ang nagdumala sa insyurans sa pag-atiman sa mnga katigulangan. 

Ang tigpasalig sa opisina sa munisipyo, nagapadagan sa negosyo sa mga premiyom sa 

insyurans ug mnga publikong gastoon para makakuha sa kinahanglang pinansyal. 

●Subskriber（Mga tawo nga adunay insyurans） 

Ang mga subskriber (adunay insyurans) sa pag-atiman, adunay sari-sari nga 

klasipikasyon parehas sa klasipikasyon 1 (65 ang edad pataas) ug ang klasipikasyon 2 

(40 hangtod 64 ang edad). Alang sa mga langyaw, kung adunay permiso nga mopuyo sa 

Japan sobra sa 3 ka bulan, kinahanglan nga magparehistro sa insyurans sa pag-atiman. 

Sa klasipikasyon 1, bisan unsa nga klase nga sakit. Ang klasipikasyon 2 kay kinahanglan 

mukuha ug sertipiko sa pag-atiman kung kinahanglan alang sa pag-atiman tungod sa 

sakit (espisipiko nga klase sa sakit) Makadawat ug magamit  ang serbisyo sumala sa 

kada estado sa panginahanglan sa pag-atiman. 

●Bayad sa Insyurans 

Ang klasepikasyon 1 nga insyurans ikaltas pinaagi sa pensyon o pagbayad ug direkta . 

Ang klasepikasyon 2 nga insyurans kay mabayaran kauban sa Nasyonal Insyurans sa 

Panglawas o sa insyurans sa panglawas sa gitrabahoan . Para sa klasepikasyon 1 ug 

klasepikasyon 2 nga insyurans, ang bayad kay ginakalkula sumala sa sitwasyon sa buhis 

ug agi sa pangulo sa pamilya. 

 

 



11 

 

●Kantidad sa Bayranan sa Pag-gamit sa Serbisyo 

Kung gamiton ang serbisyo sa pag-atiman,ang kantidad nga bayaran sa serbisyo kay 10 % 

(sa mga tawong nga adunay segurado nga agi kay 20% ug sugod sa Augosto 2018, 30 % 

sa mga tawo nga adunay pinakadakung agi). 

 

●Pag-Gamit sa Serbisyo sa Pag-atiman 

Kung napamati nga nanginahanglan sa serbisyo sa pag-atiman, kinahanglan mag-aplay 

para sa sertipiko sa pag-atiman sa munisipyu .Ug desisyonan kung kinahanglan o dili ang 

serbisyo sa pag-atiman mahuman ang pagsusi, ug pag-apruba kung makakuha ug taas nga 

lebel sa pag-atiman.Pangutana sa Seksyon sa Insyurans sa Pag-atiman alang sa mnga 

detalye. 

 

◆MEDIKAL・PAGSUSI NGA MEDIKAL 

1 PAG-ATIMAN NGA PRENATAL UG EKSAMINASYON SA BATA UG BAKUNA 

Seksyon sa Pasiugda sa Maayung Panglawas (Kenko Zukurika)Tel：054-627-4111 

Alang sa maayung panglawas sa inahan ug bata, naghatag ug mnga serbisyo sama sa: 

－Pag-angkon ug libreta sa maayung Panglawas sa inahan ug bata 

－Giya ug tambag sa pag-atiman sa Bata  

－Konsultasyon ug eksaminasyon bahin sa panglawas 

－Pagbisita sa kawani sa pinuy-anan alang sa konsultasyon 

－Bakuna 

Makita ang mnga impormasyon sa mga serbisyo sa “KOHO YAIZU” (Mantalaan sa 

Impormasyon sa Syudad). 

2  PAG-PASUSI SA PANGLAWAS 

Seksyon sa Pasiugda sa Maayung Panglawas (Kenko Zukurika)Tel：054-627-4111 

Ang siyudad naghatag ug serbisyo sama sa:  

- Pag-susi sa panglawas (pag-susi sa espisipiko nga sakit / kanser) 

- Giya ug tambag sa panglawas 

- Konsultasyon sa panglawas  

- Pagbisita sa kawani sa pinuy-anan alang sa konsultasyon 

3  PAG-ATIMAN NGA MEDIKAL 

●Lunes～Biyernes  Ospital sa Yaizu (YAIZU SHIRITSU SOGO BYOIN) Tel : 054-623-3111 
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(Permirong Pasusi: Lunes~Biyernes, 8:00am ~ 11:00am) 

(Regolar nga pasusi: Lunes~Biyernes, 8:00am ~11:30am) 

－Sa laing klinik ug ospital 

●Sabado,Domingo ug Nasyonal Holiday : 

－Klinik ug Ospital (Makita kini sa “KOHO YAIZU” mantalaan sa Siyudad sa Yaizu , 

makuha sa permirong adlaw sa bulan. Aduna nay hubad sa pulong nga Portuguese, 

Spanish, English,Tagalog ug BIsayai ang “KOHO YAIZU”)  

●Pang-Gabii nga Klinik ug Ospital 

Shida Haibara Emergency Medical Center (Shida Haibara Chiiki Kyukyu Iryo Senta) 

Tel：054-644-0099    Lunes~Huwebes: 7:30pm-10:00pm 

(Biernes, Sabado, Domingo: 7:30pm–hangtod sunod buntag nga 7:00am) 

  
◆ BUHIS 

Bisan ug langyaw,kinahanglan mobayad ug buhis pareho sa mnga residente nga hapon.  

1 BUHIS SA AGI 

Opisina sa Buhis sa Fujieda  (Fujieda Zeimusho) Tel：054-641-0680  

Ang gibuhis sa agi sa tibook tuig. Ang makadawat ug sweldo sa kompanya makaltasan 

sa binuwan nga sweldo.Ang ang adunay agi gawas sa sweldo kinahanglan modeklara sa 

agi sa miaging tuig sa opisina sa buhis, gikan sa Pebrero 16 hangtod Marso 15 kada tuig. 

Kini nga deklarasyon ginatawag ug "Kakutei Shinkoku". 

2 BUHIS SA PINUY-ANAN 

Seksiyon sa Buhis (Opisina sa Buhis sa Residente)  Kazeika(Shiminzei Tanto) 

Tel：054-626-2149  

Sa mnga nagapuyo sa Siyudad ng Yaizu sa Enero 1 ug residente sa Japan nga sobra sa 

tuig, kinahanglan magbayad ug buhis depende sa agi. 

① Deklarasyon 

Gikan sa Pebrero 16 hagtod Marso 15 kada tuig, kinahanglan magdeklara sa agi sa 

miaging tuig sa Munisipyo.Sa mnga nakapag-deklara sa opisina sa buhis ug 

nagsumiter sa lungsod gumikan sa sweldo sa kompanya kay dili na kinahanglan 

magsumiter ug deklarasyon sa opisina sa buhis.  
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② Abiso 

Ipadala ang abiso sa bayranan sa tunga-tunga sa Hunyo. Sa mag-pakaltas sa sweldo, 

ang kantidad sa buhis kay ipadala pinaagi sa kompanya sa tunga-tunga sa Mayo. 

3 BUHIS SA KABTANGAN UG BUHIS SA PAG-PLANO SA LUNGSOD 

Seksiyon sa Buhis（Tagdumala sa Kayutaan） Kazeika (Tochi Tanto) Tel：054-626-1149  

Tagdumala sa Bilding/Balay  (Kaoku Tanto) Tel：054-626-2150  

(Kantidad sa Kabtangan / Tagdumala sa Kayutaan)  (Shokyakushisan / Jozeitanto) 

Tel：054-626-1142  

Sa ika-1 sa Enero, ang mga tag-iya sa yuta, balay ug mga kabtangan sulod sa Siyudad sa 

Yaizu, kinahanglan magbayad ug buhis depende sa presyo sa kabtangan. Mao pud ang 

yuta ug balay nga anaa sa lugar sa ginaplano sa lungsod, ang mnga buhis sa pagplano 

sa lungsod kay kinahanglan pud bayaran. 

 

4  BUHIS SA GAGMAY NGA SAKYANAN (Kei Jidousha Zei)  

Seksiyon sa Buhis (Kazeika)  Kantidad sa Kabtangan / Tagdumala sa Buhis 

(Shoukyakushisan / Jozeitanto) Tel：054-626-1142         

Sa Abril 1, ang nanag-iya ug sakyanan ug motor nga mas ubos sa 660 cc kay kinahanglan 

magbayad ug buhis depende sa klase. Makadawat ug pahinumdom sa buhis sa tunga-

tunga sa Mayo. 

 

5 BAYRANAN NGA BUHIS (Nouzei) 

Seksiyon Bahin sa Bayranan sa Buhis (Nozei Sokushinka)Tel：054-626-1140  

Seksiyon sa Sugyot alang sa Bayranan sa Buhis (Shuno Taisakuka)Tel：054-626-2148  

Bayaran sa institusyong pinansyal, pos-opis o konbenyins nga tindahan ang papel nga 

bayranan (uban sa sulat sa abiso) sa petsa sa ting-bayad nga naka eskedyul. Pwede 

sad,maka-access sa website nga「YAHOO! Kokin Shiharai(Pagbayad sa publikong 

utilidad pinaagi sa Yahoo!) 」gamit ang computer o smartphone para makabayad pinaagi 

sa credit card.  

Lain pa, kung mangaplay sa pamaaagi nga kaltas sa banko, sa petsa sa bayranan nga 

naka eskedyul kini makaltasan.Kung may problema bahin sa bayranan sa 

buhis,mokonsulta sa munisipyo. 
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●Konsultasyon sa Bayaran sa Buhis sa Gabii ug Dominggo 

   Modawat ug konsultasyon bahin sa bayaran sa buhis kada Huwebes sa gabii ug kada 

ika upat nga Dominggo sa bulan. Ang mnga mosunod mao ang oras sa opisina. 

 

・Tuwing gabi ng Huwebes ---- hangtod 8:00pm. 

 

・kada ika upat nga Dominggo sa Bulan ---- 9:00am～4:00pm 

※Walay Interpreter kada semana Huwebes sa gabii. 

※Adunay Interpreter sa Ingles,Tagalog,Bisaya,Portuguese ika-upat nga semana sa 

Domingo kada bulan. 
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◆ ESKWELAHAN SA NURSERY UG KINDERGARTEN・ESKWELAHAN 

1 Nursery  Seksiyon sa Nursery ug Kindergarten (Hoiku / Yochien Ka)  

Tel：054-626-2772 Opisina sa Munisipyo sa Atre 

Adunay nursery nga magbantay kung dili ninyu kaya mabantayan ang bata sa tibook 

adlaw , tungod sa rason nga adunay trabaho ug uban pa. Adunay sukdanan alang 

makasulod sa nursery, madawat kung mapatud-an nga kinahanglan atimanon ang bata. 

Mokunsulta bahin sa sukdanan ug proseso sa Seksiyon sa Nursery ug Kindergarten ug 

sa Sentro sa Serbisyo sa Lungsoranon sa Oigawa.  

2 Kindergarten  Seksiyon sa Nursery ug Kindergarten (Hoiku / Yochien Ka)  

Tel：054-626-2772 Opisina sa Munisipyo sa Atre 

Ang mnga bata nga nag- edad ug 3 hangtod 5 kay mahimong makasulod, pero dili kini 

pinugsanay. Lain-lain ang pagdawat sa edad sa kindergarten. 

【Kindergaten nga Publiko】 

Alang sa 4~5 nga edad  － Otomi Yochien, Higashi Mashizu Yochien,Satsuki Yochien 

Alang sa 3~5 nga edad  － Shizuhama Yochien, Shizuhama Yochien Shimofuji Bunen, 

Oigawa Nishi Yochien, Oigawa Minami Yochien 

Motawag ug mokosulta bahin sa ubang pribado nga eskwelahan sa kindergarten. 

●Proseso bahin sa Pagsulod sa Kindergarten 

Kung gusto makasulod sa publiko nga kindergarten, sulatan ang gikinahanglan nga 

porma sa aplikasyon ug isumiter sa kindergarten. Ang mnga porma sa aplikasyon kay 

anaa sa mnga kindergarten ug ginadawat sa bisan unsa nga oras. Kung mosulod sa 

kindergarten, kinahanglan ang bayad sa pag-atiman sa bata ug sari-sari nga gastoon. 

Bahin sa mnga pangutana, tawag sa Seksiyon sa Nursery ug Kindergarten. 

●Kantidad sa Bayad sa Nursery ug Kindergarten  

Kung mosulod sa nursery o kindergarten, kinahanglan bayaran ang pag-atiman sa bata, 

pwera sa mnga tawo nga may pila ka kundisyon. Ginakwenta ang bayad sa nursery basi 

sa buhis sa munisipyo sa ginikanan. Kung adunay laing tawo nga nag-atiman sa bata 

gawas sa ginikanan(mnga lolo ug lola ug uban pa) o ang nagpangulo sa panginabuhi 

gawas pa sa ginikanan (mnga lolo ug lola ug uban pa)Gina kwenta basi sa ilahang buhis. 

Bahin sa mnga pangutana, tawag sa Seksiyon sa Nursery ug Kindergarten. 
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3 ESKWELAHAN SA ELEMENTARYA UG HAISKUL (Shogakko & Chugakko)   

Sanggunian sa Edukasyon, Seksiyon sa Edukasyon sa Eskwelahan (Kyoiku Iinkai, Gakko 

Kyoiku-Ka)   Munisipyo sa Oigawa (Oigawa Chosha) TEL:054-662-0586 

 Kung mosulod sa eskwelahan sa elementarya o haiskul ang bata,kinahanglan ipahibalo 

sa publikong serbisyo sa munisipyo (Shimin-Ka) para makadawat ug Notipikasyon sa 

  Pagbalhin ug Eskwelahan (Tennyugakko Tsuchisho). Iandam ang proseso sa Seksiyon 

sa Edukasyon (Gakko Kyoiku-Ka) sa Munisipyo sa Oigawa. 

・Walay bayad ang eskwelahan ug libro sa munisipalidad. Adunay bayad ang mnga 

gastoon parehas sa paniudtong pagkaon,mga school supplies sa eskwelahan ug 

school trip.  

・May 6 ka tuig ang kurikulum sa elementarya nga eskwelahan ug magsugod sa bulan sa 

Abril ug sa edad nga 6. 

・May 3 ka tuig ang kurikulum sa juniyor hayskul nga eskwelahan ug magsugod sa 

bulan sa Abril ug sa edad nga 12. 

 

【PAMAAGI SA PAG-ESKWELA SA ELEMENTARYA UG HAISKUL】 

―Pamaagi sa Aplikasyon― 

Sa mga bata nga langyaw nga naa sa edad nga elementarya o juniyor hayskul ug naka 

balhin na sa Yaizu,pwede na nga mosulod sa eskwelahan pinaagi sa gihisgutan nga 

pamaagi sa ubos. Permirong buhaton, sa kundisyon nga nakabalhin na sa siyudad sa 

Yaizu, mohimo ug notipikasyun sa Seksyon sa Serbisyo nga Publiko (Shimin-Ka) sa 

munisipyo sa Yaizu. 

Kung gustong isulod sa eskwelahan sa Japan ang bata, sunda ang mosunod nga pamaagi. 

 

１ Moadto sa Sanggunian sa Edukasyon alang sa Proseso 

Moadto sa Sanggunian sa Edukasyon bisan ug dili mosulod sa elementarya o juniyor haiskul.  

(1) Tawagan ang Sanggunian sa Edukasyon alang sa petsa ug oras sa pakig pulong.   

(2) Dad-a ang pasaporte ug kard sa pagka residente sa ginikanan ug anak, buhata ang 

aplikasyon sa Sanggunian sa Edukasyon. Dad-a kung adunay selyo(hanko) 

    Pahimangno: Kung dili makasabot ug sinultian nga hinapon,pagkuyog ug makasabot. 
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2 Mangutana sa detalye sa Eskwelahan 

(1) Pagkahuman sa aplikasyun ,tawagan ang nakadestino nga eskwelahan,ug ipahibalo nga 

gusto ug makadawat ug eksplinasyon, ug petsa ug oras sa pagpulong.  

(2)Moadto sa eskwelahan alang sa impormasyon bahin sa mnga buluhaton, adlaw-adlaw nga 

aktibidad, bayranan, ug uban pa. 

(3) Mangutana kung kanus-a ang adlaw nga mosugod ug eskwela. 

  Pahimangno: Kung dili makasabot ug sinultian nga hinapon,pagkuyog ug makasabot. 

 

※Pahimangno sa pagsumiter sa Aplikasyon  

・Dili maka-eskwela kung wala magpahibalo sa pagbalhin sa Siyudad sa Yaizu. 

・Ang distrito sa gipuy-an ang basihan kung asa makasulod ug eskwelahan. 

・Sumala sa tibok-an nga regulasyon , mag depende sa edad ang sudlan nga grado.  

・Lahi ang adlaw sa pag-proseso sa Sanggunian sa Edukasyon ug eskwelahan.    

Mag-gahin ug daghang adlaw sa proseso. 

・Hinapon ang leksyon ug adlaw-adlaw nga aktibidad,mangayu ug detalye una mag 

sugod sa pag-eskwela. 

・Makadawat sa pareho nga edukasyon ug pakig-angay parehas sa mnga batang hapon. 

Ug gipahimangno nga sundon ang regulasyon sa eskwelahan. 

・Kung nag-eskwela na sa Japan o mobalhin sa laing eskwelahan ,kinahanglan ipahibalo 

sa Sanggunian sa Edukasyon. 

・Kung moundang sa pag-eskwela,kinahanglan magpahibalo sa eskwelahan. 

＊Sa dugang pangutana, tawag sa Sanggunian sa Edukasyon 

 

 

 

 

 

 

 

Kontak 

  Sanggunian sa Edukasyon sa Yaizu ,  

Seksiyon sa Edukasyon sa Eskwelahan 

<Yaizu-shi Kyoiku Iinkai, Gakkou Kyoiku-Ka> 

1 F, Oigawa Cho-sha, Yaizu City Hall 

900 Munadaka, Yaizu-city 

TEL: 054-662-0586 
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◆Suporta sa Bata・Sertipiko sa Benepisyo sa Medikal nga Gasto-on sa Bata 

Seksiyon sa Suporta ng Pag-atiman sa Bata (KOSODATE SHIEN KA)  

Munisipyo sa Atre (ATRE CHOSHA) Tel : 054-626-1137  

1  Suporta sa Bata(Jido Teate) 

Makadawat ug suporta ang nagpadako ug bata nga wala pa mag edad ug 15, makadawat 

hangtod sa edad nga 15. Mag sumiter ug aplikasyon para makadawat ug suporta sa bata, 

kinahanglan moaplay inig-kapanganak o kung mobalhin sa sulod sa Siyudad ng Yaizu. 

Para sa dugang kasayuran tawag sa Seksiyon sa Suporta sa Pag-atiman sa Bata. 

Madawat nga Kantidad（binuwan nga kantidad・kada tawo） 

Klasipikasyon Kantidad sa Limitasyon sa Agi 

Nilapas sa Kantidad 

sa Limitasyon sa Agi 

3 ka tuig paubos 15,000 yen 5,000yen 

（para sa tanan） 

 

 

3 ka tuig hangtod elementarya 

( una ug ikaduha nga anak ） 
10,000 yen 

3 ka tuig hangtod elementarya 

 ( gikan sa ikatulong anak ） 
15,000 yen 

Estudyante sa Hayskul 10,000 yen 

  ＊Apil ang una ug ikaduhang anak sa kwenta sa bata nga nag edad ug 18 sa pirmerong 

abot nga Marso 31.  

2  Sertipiko sa Benepisyo sa Medikal nga Gasto-on sa Bata 

(Kodomo Iryohi Jukyu Shasho) 

Alang sa mnga bata nga wala pa mag edad ug 18 nga adunay insyurans sa panglawas, 

makadawat ug sertipiko sa benepisyo sa medikal nga gasto-on sa bata. Kung ipakita ang 

kard sa insyurans sa panglawas ug sertipiko sa benepisyo sa medikal nga gasto-on sa 

bata sa institusyon sa medikal, makadawat ug subsidyo nga parehas sa gipakita sa 

listahan sa ubos. 
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BASIHAN NGA SISTEMA 

Edad sa Benepisyaryo 

Mohuman ang pagdawat sa unang Marso 31 sa 

edad nga 18. 

(Sa gipanganak ug Abril 1, modawat hangtod 

sa una nga buwan sa Marso 31) 

Pa 

Ospital 

Obligasyon sa Pag-bayad         Walay bayad 

Normal nga kantidad nga 

bayad sa kaon ug tambal 
       Apil sa Suporta 

Pasusi 

Obligasyon sa Pag-bayad        Walay bayad 
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〔EMERHENSYA〕 

 

◆  SUNOG (Kaji) ・KALIT NGA PAG-KASAKIT(Kyuubyou) ･AKSIDENTE SA GAS 

(Gasu Jiko) 

Kung adunay sunog, aksidente, kalit nga sakit o katalagman, mag-kalma ug motawag sa 

nakalista nga numero. 

 

Sunog, kalit nga sakit, aksidente,tulo sa tubo 

sa gas o pagbuto sa gas 

 

Tel:119   (Bombero / Shoubo Sho) 

Walay bayad ang pag-tawag sa 119 sa publikong telepono.  

 

1. Sunog (KAJI) 

(1) Mo syagit ug "KAJI!" sa dako nga tingog para mahibaw-an sa laing lugar. 

(2) Motawag sa 119 (Bombero) ug ihatag ang“lugar, o ilhanan dool sa sunog, ug imong 

pangalan.”  

2. Kalit nga Pag-kasakit  (Kyubyo) 

Kung kinahanglan ang dinalian nga tambal sa kalit nga pagkasakit, tawag sa 119 (Fire 

Department) ug ihatag ang lugar o ilhanan sa imong lugar ug imong pangalan ug 

gipamati.” 

 

3. Aksidente sa Gas (Gasu Jiko)    (Lungag sa tubo sa Gas O Pagbuto)     

(1) Ang pag-gamit sa guba ug dili maayu nga aparatos sa gas ang hinungdan sa 

aksidente. Kung maka simhot mo ug baho sa gas sa aparatos, patyon dayon ug 

ablihan ang mga bintana. Kung aduna mo namatikdan nga lungag sa tubo sa gas, 

ayaw gamita o dili ablihan ang aparatos sa kuryente ug gas. 

(2) Tawag sa kompanya sa gas o sa tindahan sa propan gas para mapatan-aw kung 

adunay guba. 

 

  

tel:119
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◆  AKSIDENTE SA DALAN (Koutsu Jiko)・KRIMEN (Hanzai) 

Kung adunay aksidente ug krimen, kinahanglan nga mag kalma ug mo tawag sa 

nakalista nga numero. 

 

Walay bayad ang pag-tawag sa 110 at 119 sa publikong telepono. 

 
1 AKSIDENTE SA DALAN (Kotsu Jiko) 

・Kung adunay naangol, permirong tawagan ang 119 ug ang 110 (Police Department.) 

Kinahanglan ikumpirma ang pangalan, tawganan, puy-anan ug plaka sa sakyanan nga 

na banggaan. 

 

2. KRIMEN (Hanzai) 

(1) Kung adunay kawat, o krimen, tawag sa 110.    

Mopadulong dayon ang pulis samtang nag tawag mo sa 110. Kinahanglan kalma lang 

para mahatag ang mnga detalye sa operator . 

    
   Ibigay ang impormasyon : 

Unsay nahitabo?  Asa?   Kanus-a?  Kinsa ang nagbuhat sa krimen?  

  Naa bay naangol?  Ihatag ang inyong pinuy-anan, ngalan ug numero sa telepono. 
 

Kung sa cell phone mo nanawag, kinahanglan ihatag sa operator ang lugar ug timailhan 

kung asa ka dapita.   

 

(2) Gipahimangno nga kinahanglan tun-an ninyu ang pag sturya ug pulong nga hapon 

bahin sa inyong lugar ug numero nga tawganan . 

Kung dili mo kabalo mag hinapon, pwedeng mamalihog sa kabalo maghinapon.  

 

Mahimong motawag alang sa dugang impormasyon (dili emergensya): 

Departmento sa Pulis sa Yaizu(Yaizu Keisatsu Sho) Tel : 054-624-0110 

Panguluhan sa Pulis sa Shizuoka Prefecture Tel:054-271-0110  #9110(Keisatsu Soudan Senyo Denwa)  

  

 

 

 

 

 

Krimen, Aksidente sa dalan 

Kung adunay naangol 

Tel : 110 / Pulis  (Keisatsu) 

Tel : 119 / Bombero (Shoubo Sho) 

tel:054-271-0110
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◆ KATALAGMAN 

 

1  LINOG (Jishin)  

・Permiro, protektahan ang kaugalingon.Kung mohinay na ang pag-uyog, siguradoha nga 

walay naka abli nga gamit sa balay nga maka hinungdan ug sunog.Kung mogawas, 

magbantay sa mga buak nga bintana, o mga mahulog nga gikan sa 

atop.Gipanghimangno nga makaayo nga mag sul-ob ug helmet. 

・Ang nagpuyo dool sa dagat kinahanglan mopalayo dayon para maluwas sa (TSUNAMI). 

Kinahanglan sutaon permiro sa una kung asa ang lokasyon sa luwas nga lugar.Ang tag-

as nga konkretong building ang luwas nga lugar. Gipahimangno nga makaayo nga adunay 

andam nga helmet ug flashlight o suga, ug iseguro ang mga gamit sa balay dapit sa may 

bongbong.   

※Kinahanglan magtinabangay pag-kahuman sa linog.Kinahanglan moapil sa pag praktis ug 

dinaliang pag-atiman o emerhensya.   

2 IMPORMASYON BAHIN SA LINOG SA KANAL SA NANKAI (Talagsaon)  

Kung adunay dako nga linog nga mahitabo sa kanal sa Nankai, ang impormasyon nga 

nalambigit sa linog sa kanal sa Nankai (talagsaon) ipahibalo gikan sa ahensya sa 

Meteorolohikal. Ang nagapuyong tawo sa kuyaw nga lugar nga duol sa dagat o sa tiilan sa 

bukid, iandam ang mnga gamitonon sa emerhensya para sa pag bakwit. 

3  BAGYO (Taifu) 

Bagyo nga kusug (kasagaran moigo sa Japan, tunga sa Agosto ug Oktubre) hinungdan 

nga magbaha ug makaguba sa inyung kabtangan. Kinahanglan maminaw sa balita sa 

radyo ug telebisyon. Ang madaganan nga luwas nga lugar kay ang pinakadool nga 

sentro sa komunidad, eskwelahang elementarya o hiskul, sentro sa panalipod sa 

katalagman sa komunidad (KOMYUNITI BOSAI SENTA) .Kung adunay notipikasyon 

bahin sa paglikay kung adunay katalagman, moadto dayun kamo sa lugar nga luwas 

ug dad-a ang mga gamit sa dinaliang pag-atiman. Kung dili pa luwas sa gawas tungod 

sa ulan ug kusug nga hangin, mosaka sa pinakataas nga lugar sa sulod sa building. 

Regular nga mag andam ug mga pang emehensyang pagkaon ug flashlights.     

※Rekomendasyon: Helmet ug flashlights ang permirong gamitonon kung adunay 

katalagman. Aron paglikay nga maaksidente nga mahulogan sa mga gamit sa balay, 

ipadool ang mga gamit dapit sa bongbong ug butangan ug pang-ali nga mapalit sa DIY 

(do it yourself) nga tindahan. 
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  Mnga Rekomendasyon: 

4  PRAKTIS SA PAGBAKWIT SA PANAHON SA KATALAGMAN (Bousai Kunren) 
      

Seksiyon sa Prebensyon sa Katalagman(Chiiki Bousaika)  Tel : 054-623-2554 

 
     
  Para maprotektahan ang kaugalingon ug pamilya sa linog sa Tokai,importante nga mag-

andam ug sakto,gawas sa normal nga oras. Aktibo nga moapil sa mga lugar sa pag-praktis 
sa paglikay sa katalagman. 
 
●Permirong praktis sa katalagman 

10 ka adlaw kauban ang Marso 11（panahon sa promosyon sa prebesyon sa Tsunami） 

●Katibok-ang Pagpraktis sa Prebensyon sa Katalagman 

Septiembre 1 o ulahing Domingo sa bulan bag-o mag Septiembre 1 

●Pag-praktis sa Prebensyon sa Katalagman sa Dakbayan 

Permirong Domingo sa Disyembre（Adlaw sa Prebensyon sa Katalagman sa Dakbayan） 
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〔ADLAW-ADLAW NGA PANGINABUHI〕  

 

◆ Mensahe sa Siyudad sa Yaizu  

 

1．Dyaryo sa Impormasyon sa Siyudad sa Yaizu 

 Ang mantalaan sa siyudad ang ginatawag nga “KOHO YAIZU”,ug gipanghatag kani 

kauban sa mantalaan sa permirong adlaw sa bulan. 

Alang sa dugang impormasyon sa “KOHO YAIZU” tawag sa: 

 Seksiyon sa Publiko nga Impormasyon (Koho Kouchou Ka) Tel : 054-626-2145 

Adunay Portuguese, Spanish, English,Tagalog ug Bisaya nga bersiyon ang “KOHO YAIZU” 

sa Munisipyo ug Publiko nga Tagdumala.  

 
 Para sa langyaw nga bersiyon sa “Koho Yaizu”, tawag sa: 
 

 Seksiyon sa Kolaborasyon sa mnga Lungsoranon(Shimin kyoudouka)TEL：054-626-2191  

 
 

2．Website sa Siyudad sa Yaizu 

Webpage address： http://www.city.yaizu.lg.jp/ 

 Mabasa sa pinolungan nga Nihongo, English, Spanish, Portuguese, at Chinese,Tagalog 

ug Bisaya.   

 

3 Pagpahibalo gikan sa Siyudad sa Yaizu  Kung adunay madawat nga sulat sa pagpahibalo, basaha ang sulod, ug mahimong 

tawagan ang nagpadala kung may mga pangutana bahin sa sulat. Kung dili nimo masabtan 

ang nakasulat nga hinapon, tawagi ang naa sa ubos: 

Seksiyon sa Kolaborasyon sa mnga Lungsoranon (SHIMIN KYODOKA) Tel : 054-626-2191  

 

 

 

 

 

tel:054-626-
http://www.city.yaizu.lg.jp/
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◆ KONSULTASYON 

1  Konsultasyon para sa mnga Langyaw  

Seksiyon sa Kolaborasyon sa mnga Lungsoranon (SHIMIN KYODOKA) Tel : 054-626-2191  

Kung adunay problema bahin sa lain-laing nga kultura ug lain-lain nga pulong. 

Motabang kami sa mga langyaw aron mahimong komportable ang panginabuhi sa 

Siyudad sa Yaizu.  

● Adunay English, Spanish, Portuguese, Tagalog ug Bisaya nga Interpreter. 

Lunes~Biyernes :  8:30am～12:00pm   1:00pm～5:00pm  

2 Dawatanan sa sarisaring Konsultasyon   

Konsultasyon alang sa mga Lungsoranon (Shimin Soudan Shitsu)  

Tel : 054-626-1133, Munisipyo sa Atre 

Adunay mga serbisyong konsultasyon sa munisipyo. Kung kamo adunay problema, ayaw 

kaikog ug tawag namo.Wala kini bayad ug pribado. Mahimong mokunsulta sa pulong nga 

English, Spanish, Portuguese, Tagalog ug Bisaya. Sa gustong mokonsulta ,kinahanglan 

manawag ug sayu para sa eskedyul. 

 

3  Konsultasyon alang sa mnga Bata 

Sentro ng Konsultasyon alang sa mga Bata(Kodomo Soudan Senta) 

 Tel : 054-626-1165  Tanggapan ng Munisipyo sa Atre  

Mahimong mahinabi ang mga empleyado o taga tambag nga eksperto ug adunay saktong 

nahibaw-an sa matag kategoriya bahin sa problema sa pagpadaku sa bata,relasyon sa 

ginikanan ug anak pinaagi sa personal nga pag-konsulta o sa telepono. Dugang 

pa,matagaan kamo ug mga impormasyon bahin sa administratibong serbisyo ug uban pa 

alang sa pagpadaku sa bata. 

4 Konsultasyon bahin sa pagdaku sa Bata 

  Sentro ng Konsultasyon alang sa mga Bata (Kodomo Soudan Senta) 

Tel : 054-626-1165  Munisipyo sa Atre 

  Kung ikaw nabalaka sa mga butang sumala sa bata nga dugay makasulti,dili 

mahimutang,dili ganahan palibutan ug grupo sa tawo,palihug ikonsulta sa nadestinong 

empleyado ug mga empleyado sa siklohikal nga tig-tambag pinaagi sa interbyu,tawag 

ug moadto kami sa sa nursery/kindergarten para moatubang sa inyung konsultasyon. 

tel:054-626-1165
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5 Konsultasyon bahin sa Domestic Violence 

Sentro ng Konsultasyon alang sa mga Bata (Kodomo Soudan Senta) 

Tel : 054-626-1165  Munisipyo sa Atre 

Ang mga na problema tungod sa pang dapat sa partner ug asawa pinaagi sa mental o 

pisikal nga panakit,pwede kamo mosumbong ug atubangon kamo sa babaye nga 

empleyado.Libre ang konsultasyon.Makasaad nga itago nga konpidesyal ang inyung 

konsulta. 

 

◆ PINUY-ANAN 

 

１ Pribado nga Pinuy-anan（Apartment o Kondominium）kung mangita ug abanganan nga 

balay, adto kamo sa ahensya o tagdumala sa pinuy-anan.Ug mas maayo nga naa kamo 

makauban nga makahinabi ug pulong nga hapon. Kung mopirma ug kontrata, kinahanglan 

mag-andam ug pambayad sa Shikikin (deposito), Reikin(bayad sa pag-pangita ug puy-

anan), Chukai Tesuryo (bayad sa tagdumala), Maebarai Kin (permirong bayad) ug uban 

pa.Ug nagkinahanglan ug usa o duha ka tawo nga mogarantiya o tig pasalig. Adunay  

nagkalain-laing mga kasabutan ang paabangan. Sutaon pag-ayo sa dili pa mopirma.   

  

2  Publiko nga Pinuy-anan sa Yaizu 

Pag-ayo sa Publikong Pinuy-anan ug Seksyon sa Mentenans (JUTAKU・KOKYO KENCHIKUKA)  

Munisipyo sa Atre Tel : 054-626-2163 

Adunay 403 ka puy-anan nga pang munisipal sa Yaizu,alang sa moabang nga ubos ang 

agi o sweldo.Adunay mga rekesito ug limitasyon ang pag pagpa-abang ug puy-anan. 

Adunay polisiya bisan maka sugod na ug puyo sa balay. 

3  Publiko nga Pinuy-anan sa Shizuoka  

Tagdumala sa Probisyon sa Puy-anan sa Shizuoka  

(Shizuoka Ken Juutaku Kyoukyuu Kousha) Tel：054-255-4824  

  Paabangan nga balay nga panag-iya sa Shizuoka. Ang Probisyon sa Puy-anan sa 

Shizuoka ang nagdumala. Sumala sa polisiya, modawat ug aplikasyon sa usa ka beses 

sa matag bulan (gawas sa Hulyo) kung adunay bakante nga balay mabalhinan. Palihog 

kontaka ang Probisyon sa Puy-anan sa Shizuoka alang sa kwalipikasyon ug mga 

pamaagi sa pag-aplay. 
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◆ KORYENTE, TUBIG, GAS 

 

Palihug tawagi ang mnga numero sa ubos, kung gusto mong mobalhin, kung adunay mga 

pangutana nga kinahanglan bayaran ug kung adunay guba nga kinahanglan ipaayo.Kung 

moabang ug apartment, palihug tawagi ang tag-iya o ang tagdumala.   

 

 

●SUGA        ・Chubu Denryoku                 (TEL:0120-985-230) 

●TUBIG       ・Yaizu Shi Suidou Ryoukin Jimu Senta)        

      (TEL:054-656-0055) 

●GAS  

○gas sa siyudad   ・TOKAI Gas           (TEL:054-629-7100) 

       ○Propane Gas ※  ・TOKAI Gas Yaizu     (TEL:054-641-8711) 

                  ・HELLO Gas          (TEL:054-623-8686) 

                   ・SAISAN             (TEL:0120-41-3130) 

 

※Adunay laing kompanya sa gas nga may propane gas.   

Mahimong mangutana sa tag-iya sa balay/ tagdumala, bahin sa mga kompanya sa gas. 

 

◆ KAPULUNGAN SA KATILINGBAN 

 

Ang kapulungan sa katilingban adunay nagkalain-laing kalihokan, alang magpabilin nga 

maanindot ug luwas ang palibot. 

Sa diha nga nahitabo ang dako nga linog sa Japan sa Marso 11, 2011 gipalig-on ang 

kamahinungdanon sa pagtinabangay sa mga katilingban. Nagkahiusa ang lokal nga 

komunidad sa panahon sa katalagman. 

Kung kamo makadawat ug notipikasyon nga gikan sa kapulungan sa katilingban, makig 

hinabi sa mga kalihokan sa kapulungan sa katilingban aron maila-ila ang usag-usa.  

 

◎ Mga klase sa kalihokan nga gitukod sa kapulungan sa katilingban 

① Kalihokan alang makatukod sa nindot ug luwas nga katilingban. 

② Kalihokan sa paglimpyo sa lungsod. 

③ Nagkalain-laing kalihokan sama sa pag selebral sa lokal nga okasyon. 
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◆ PAMAAGI SA PAGLABAY SA BASURA 

Seksiyon sa Paglabay sa Basura (HAIKIBUTSU TAISAKU-KA) Tel : 054-662-0572 

Ang basura sa residente kinahanglan ibutang sa plastik ug itago una sa balay bag-o 

moabot ang gikatakda nga adlaw ug saktong lugar sa paglabay. Ayaw ilabay ang 

basura kung wala pa sa gikatakda ang adlaw sa labayanan ug sa dili sakto nga lugar. 

(Ilabay ang basura hangtod sa alas 8 sa buntag sa gikatakdang adlaw.) 

 

1 PAMAAGI SA PAGLABAY SA BASURA 

 Ilain ang mga parehas nga masunog nga basura, tukog sa kahoy, basiyo sa plastik, dili 

masunog pero magamit ug utro, sinina nga pwede pang gamiton, gamit sa balay, ug 

komputer. 

 

Klase sa Basura Sampol ug pamaagi sa paglabay  

 

 

Masunog 

(Moyasu Gomi):  

Ilabay duha ka 

beses sa semana. 

 

(sampol) mga basura sa kusina, iglalabay nga 

papel,panapton o goma nga produkto, produkto gikan sa uga 

nga balili,dili na magamit nga plastik (hugaw, vinyl chloride 

nga produkto,ug uban pa.)habol, karpet, karpet nga 

dekuryente (tangtangon ang mekanikal nga piyesa ug ilabay 

sa dili masunog pero magamit ug usab), lighter (tantangan 

ug gas) 

Pamaagi sa paglabay: ibutang sa bag nga plastik nga makita 

ang sulod, ug isirado. 

 

Tukog sa kahoy 

(Sentei Shi): 

Ilabay kadungan sa 

adlaw ug labayanan 

sa masunog nga 

basura  

 

 

(sampol) nadurog nga kahoy, tukog sa kahoy 

Pamaagi sa paglabay: Putlon ang mnga tukog ug usa ka 

metro, bugkusan ug alambre o pisi. Ibugkos ug 30cm. 

Ibutang sa bag nga plastik ang gagmay nga tukog sa  kahoy 

ug sulatan ug “Kikuzu” (nadurog nga kahoy). 

 

 

Pangputos nga 

plastik ug mga 

basiyo. 

(sampol)botelya,pamutos,tasa,palanggana,tubo,net,bag 

nga plastik, pamputos nga plastik, materyal   

sa kutson. Ang mga pamutos ug basiyo kinahanglan may 

“marka nga plastik”. 
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(Yokihoso 

Purasutikku): 

Ilabay usa ka 

beses sa semana, 

pareho sa lugar sa 

labayanan sa 

masunog nga 

basura 

 

  “Marka nga Plastik” 

Pamaagi sa paglabay: Hugasan o trapohan ang mantsa o 

hugaw, ibutang sa bag nga plastik nga makita ang sulod, ug 

isirado. 

Ilain ang adunay baho ug adunay grabeng hugaw ug ilabay 

sa basura nga masunog. 

 

 

 

Klase sa basura 

nga magamit ug 

utro 

(Shigen Butsu): 

Ilabay usa ka beses 

sa usa ka bulan, dili 

pwede ilabay sa 

masunog nga 

basura 

(sampol) papel(karton ,nagkalain-laing papel ,dyaryo,  

magazines,pamputos)bote(sihag,brown,lain-laing kolor), 

lata (aluminum ug asero nga lata ), daang sinina 

PET plastic nga botelya, gagmay nga dekuryenteng 

gamit,asero,baterya,bombilya,ploresent,samin,kaldero, 

bisikleta, produktong plastik (plastik nga duwaan, kahon sa 

butangan sa sinina, hanger, kahon sa gagmay nga gamit, 

CD ug butanganan nga kahon ug laing-lain nga produkto sa 

plastik nga walay naka marka nga plastik ) 

Pamaagi sa paglabay: 

 Papel–Ayuhon ug butang ug hiktan ug pisi nga hinimo sa 

papel. Ang dugmok ug gagmay nga papel, ibutang  sa 

envelope o paperbag ug hiktan ug pisi nga hinimo sa papel.  

Botelya– Hugasan ang sulod. 

Petbottle –Tangtangon ang takob ug label ug hugasan ang 

sulod. 

Lata–huroton ang sulod sa spray can ug 

buslutan.Tangtangon ang takob ug gawasanan o nozolle. 

Ang sudlanan sa pintal kay trapohan ang sulod. 

Daan nga sinina-Hiktan ug pisi nga hinimo sa papel o 

puston sa laing daan nga sinina.Ang hugaw ug adunay 

mantsa,ug pang-sulod nga sinina kay ilain ug ilabay sa 

basura nga masunog ug sundon ang pamaagi sa paglabay. 

Baterya –  

Baterya nga hinimo sa nickel ug merkuryo, ipangutana sa 

gipalitan kung unsaon paglabay.  

Plastik nga produkto― 

Ibutang sa sihag nga putos ug isirado una ilabay.   
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Sinina nga pwede 

pang magamit 

Lugar sa pag-

kolekta :Park sa 

munisipyo ug gag- 

may nga istasyon 

(sampol) sinina, maong, sinina nga hinimo sa panit sa 

mananap, baga nga sinina, bandana, jacket, duwaan nga 

hinimo sa panapton, bag,sapatos ug kalo  

(Pamaagi sa paglabay) Ibutang sa sihag nga putos ug  

isirado una ilabay.Ilain ang pagputos sa sapatos.  (Ang 

adunay pares lang ang mahimo puston.) 

Gamit sa balay 

(Kaden Yonhinmoku 

Dili ginakolekta sa 

syudad 

(sampol) TV, refrigerator・freezer, washing machine・

makina sa pag-pauga sa sinina , air con 

Pamaagi sa paglabay: Ipangutana sa gipalitan kung unsaon 

paglabay. Adunay bayad ang pag labay. 

Komputer(Pasokon) 

Dili ginakolekta sa 

syudad 

(sampol) Desktop hardware, monitor, laptop, ug mga 

gamit(mouse, keyboard, speaker, ug kable) 

Pamaagi sa paglabay: Ipangutana sa gipalitan kung unsaon 
paglabay .Adunay bayad ang pag labay. 

 

 ※ Alang sa dugang kasayuran mahimong motawag sa numero sa ubos: 

Seksiyon sa Paglabay sa Basura (HAIKIBUTSU TAISAKU -KA) TEL: 054-662-0572  

Kung dili ka makasulti sa pulong nga hapon, mamalihog sa makasulti una motawag. 
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2  ADLAW UG ORAS SA PAG-KOLEKTA SA BASURA 

Ang adlaw sa koleksyon magdepende sa inyung dapit. Kinahanglan mangutana sa 

inyong distrito kung kanus-a ang kolekta sa basura. Dili mahimong molapas sa alas 8 sa 

buntag sa adlaw sa kolekta sa basura.  

 

3 LABAYANAN NGA LUGAR 

Kinahanglan ipangutana sa empleyado sa munisipyo o sa kapulungan sa katilingban kung 

asa nga dapit ang labayanan sa basura nga masunog ug dili masunog.

Pahibalo lang nga dili kolektahon sa gobyerno ang gilabay nga basura nga wala 

mosunod sa kasayuran. Ang paglabay sa basura sa mga lugar nga lain ang tag-

iya,bukid,suba,dagat,kalsada ug uban pa nga propyedad sa gobyerno kay usa ka 

krimen ug adunay penalty o bayad basi sa balaod. 
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 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay. 

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar. 

 

① Basura nga masunog 

 

【Ilabay duha ka beses sa semana】Ilabay sa saktong lugar sa labayanan sa masunog nga basura 

Ginakolekta pud kini sa adlaw sa Nasyonal nga Holiday. 

 

Ibutang sa sihag nga putos ug isirado . 

 

・Sinina nga pangsulod 

・Produktong hinimo sa fiber ug goma (tantangon ang parte sa puthaw) 

・Produktong hinimo sa papel nga dili magamit ug utro (pang-print nga papel, basong papel etc) 

・Basura gikan sa kusina 

・Habol, karpet, karpet nga may kuryente (tangtangon ang  parte sa mekanikal ug ilabay sa dili 

masunog / magamit ug utro nga basura. 

・Lighter (hutdon ang gas) 

※Kinahanglan tangtangon ang mga nahabilin nga likido sa basura sa kusina . 
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 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay. 

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar. 

② Dugmok nga kahoy / Tukog sa kahoy 

【Ilabay duha ka beses sa semana】Ilabay sa saktong lugar sa labayanan sa masunog nga basura 

Ginakolekta pud kini sa adlaw sa Nasyonal nga Holiday. 

※Timan-i nga ang dugmok nga kahoy at tukog sa kahoy kay ginalabay lahi sa masunog nga basura. 

 

●Putlon ug mga usa ka metro ,bugkoson ug 30cm sa pisi nga hinimo sa papel o alambre. 

●Ibutang sa putos nga plastik ang gagmay nga tukog sa kahoy ug sulatan ug “KIKUZU” (dugmok nga 

kahoy). 

  

                 

※ Panghimangno! 

 Ilabay sa masunog nga basura ang prudukto nga hinimo sa kahoy nga adunay sagol nga plastik. 
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 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay.  

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar. 

 

③ Pamputos nga hinimo sa plastik ug mga butanganan. 

 

【Ilabay usa ka beses sa semana】Ilabay sa saktong lugar sa labayanan sa masunog nga basura. 

                          Ginakolekta pud kini sa adlaw sa Nasyonal nga Holiday. 

Botelya 

(walay apil ang plastik nga botelya PET) 

Tube 
Banyera (lakip ang puti) 

        
     

             

            

Materyales hinimo sa Styro Baso ug Pangputos Net     
    

  
   

             

             

 Buak-buakon hangtod nga mogamay ang dagko 

nga styro. 

Ilabay ang takob nga may aluminum sa 

basura nga masunog. 
    

           

Plastik bag ug pangputos nga plastik 

※Panghimangno! Gawas sa mga  pamutos nga plastik, ang plastik 

nga botelya nga PET ug mga gamit nga hinimo sa plastik ginalabay sa 

dili masunog ug magamit utro nga basura. 

  
     

      

Dili na kinahanglan tangtangon ang  label ug tatak . 

●Pamaaagi sa Paglabay : 

  Trapohan o hugasan ug tubig ang hugaw sa sulod. 

Ibutang sa plastik bag nga sihag ug isirado. 

 ※Ang putos ug basiyo nga hinimo sa plastik adunay marka nga "PURA " (makita sa itaas) 

 

 

  “pura” na marka 
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  Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay. 

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar. 

④ Produkto nga hinimo sa papel・Daan nga sinina 

【Ilabay usa ka beses sa usa ka bulan】 Ilabay sa saktong lugar nga labayanan sa dili masunog nga 

basura  o sa dapit nga labayanan nga gi destino sa  kapulungan sa katilingban. 

Ilain ang produktong hinimo sa papel parehas sa instruksyon sa ubos. Ibugkos sa pisi nga hinimo sa papel. 

Karton Mantalaan/flyers Magazines     
    

  
   

             

Tangtangon ang nakapilit nga tape,     

pusaon ug ihan-ay Ibugkos sa pisi 

nga hinimo sa papel. 

Mantalaan ug flyers mahimong 

usahon pagbugkos.  
  Tangtangon ang takob nga plastik. 

Papel nga karton Lain-laing dugmok nga papel                 

 

Tangtangan ug plastik ug ibutang sa sobre o o paper bag ug 

ibugkos sa pisi nga hinimo sa papel  para malikayan nga 

mangatagak ang papel. 

       

Hugasan una ablihan ug paughon.           
※ Panghimangno! 

 Kinahanglan ilabay sa masunog nga basura ang karton nga papel nga may aluminum sa 

  sa sulod, litrato,thermal nga papel, karbon nga papel,ug ang basong papel . 

Daan nga Sinina 

Ibugkos sa pisi nga hinimo sa papel ang mga daan nga sinina o puston ug sinina. Pwede ra nga adunay 

ziper ug butones . 

  ※ Panghimangno! Ilabay sa masunog nga basura ang mga hugaw nga sinina. 
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Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay. 

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar.  

⑤－１ Magamit ug utro nga Basura  

【Ilabay usa ka beses sa usa ka bulan】 Ilabay sa saktong lugar nga labayanan sa dili masunog nga 

  basura o sa dapit nga labayanan nga gi destino sa  kapulungan sa katilingban. 

 

Botelya 
Tangatangon ang takob ug limpyohan,ilain-lain sa upat nga grupo.     

① sihag  ② brawon  ③ lain nga kolor     ④ bote sa kosmetiko 

 

Lata 
Hugasan ang sulod ug ilain ang lata nga aluminum ug lata nga puthaw. 

※ Lata sa spray …Kuhaan ug sulod unya lungagan, tangtangon ang takob. 

※ Lata sa pintal…Kuhaan ug sulod unya trapohan . 

 

 

Plastik na botelya PET 

   

Hugasan ug pusaon.                     

Tangtangan ug label ug takob ang botelya ug ilabay sa basura sa plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

Ploresente/baterya/bombilya/samin/kaldero/samin sama sa baso o bintana 

Baterya nga hinimo sa nickel ug merkuryo, mahimong ilabay kung diin kini napalit. 

  

 

 

 

① ② ③ 

① aluminyum ②bakal 

④ 

Tangtangon 

ang takob 

Tangtangon 

ang label 

Limpyohan ug 

hugasan ang 

sulod 

Pusaon human 

mahugasan 
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 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay. 

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar.              

⑤－２ Magamit ug utro nga Basura 

【Ilabay usa ka beses sa usa ka bulan】 Ilabay sa saktong lugar nga labayanan sa dili masunog nga 

basura o sa dapit nga labayanan nga gi destino sa  kapulungan sa katilingban. 

 

Lain-lainon ang mga gamit suma sa grupo. 

Mantika nga nagamit na o daan (ginagamit sa pangluto)dili apil ang mantika sa tambok. 

  

Salaon sa butanganan nga plastik (plastik nga botelya PET…ug uban pa ) ug ilabay. 

※ Kuhaa ang tibugol nga unod .Dili na makuha ug balik ang sudlanan sa paglabay. 

 

Produkto nga Plastik 

 Duwaan nga plastik, butanganan sa sinina, hanger, butanganan sa gagmay nga butang , palanggana  

balde, CD ug mga basiyo,ug uban pa. 
 

 

 ※ Puston ug sihag nga bag ug isirado. 

 ※Tangtangon ang hugaw sa balde o kaldero pinaagi sa paghugas.     

 ※Ang mga produkto nga hinimo sa vinyl klorido(sama sa sandayung sa ulan， 

    kunot nga sheets, vinyl mat sa lamesa, pipe nga tubo, pamputos nga gigamit sa panimalay 

   ug uban pa,ilabay sa masunog nga basura. 
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 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay.  

 

Ilabay ang basura hangtod sa alas 8:00 sa buntag sa saktong adlaw ug lugar. 

 

⑤－３ Magamit ug utro nga Basura 

【Ilabay usa ka beses sa usa ka bulan】 Ilabay sa saktong lugar nga labayanan sa dili masunog nga 

basura o sa dapit nga labayanan nga gi destino sa  kapulungan sa katilingban. 

 

Lain-lainon ang mga gamit suma sa grupo.  

 

Mga butang nga dili masunog nga basura. 

Gagmay nga butang sa panimalay nga elektrikal/produkto nga puthaw/bisikleta   

※Ang mga delikado nga butang sama sa kutsilyo ug dagom ibutang sa walay takob 

  nga lata sa una pa kini ilabay. 

※ Adunay mga basura nga dili masunog nga dili ginakolekta sa syudad. 

 

⑥ Mga daan nga sinina 

 

【Lugar sa Labayanan】sa parke sa munisipyo ginakolekta adlaw-adlaw (8:00am~ 6:00pm)   

  ug sa Ministation kada Huwebes hangtod Domingo（9:00am～4:00pm） 

 

sampol : sinina, maong, sinina nga hinimo sa panit sa mananap, baga nga sinina, bandana, jacket 

duwaan nga hinimo sa panapton, bag,sapatos ug kalo 

                  
 

 ※Pamaagi sa paglabay: Puston ug sihag nga bag ug isirado. 

※ Ilain ug putos ang sapatos.( Ang adunay pares lang ang pwede puston .)  
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 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay.   

 

 

⑦ Mga gagmay nga daan nga butang sa panimalay 

 

【Lugar sa Labayanan】 

Sa ikaduhang andana sa lobby sa munisipyo ,Lunes hangtod Biyernes (8:00am～9:00pm) ug   

Sabado, Domingo,Nasyonal nga Holiday(8:30am～5:00pm) 

Sa kada abli nga lugar nga Sentro sa Komunidad/Kouminkan (9:00am～9:30pm) 

ug sa Mini Station kada Huwebes～Linggo（9:00am～4:00pm）  

 

 

sampol: Mobile nga telepono, smart nga telepono, digital nga kamera, bideo nga kamera, duwaan nga 

makina, navigation system sa sakyanan ug laptop komputer. 

※ Papasa ang mga personal nga impormasyon una ilabay ang mnga butang. 

※ Dili na makuha ug balik ang butang kung mahulog na sa  kahon sa koleksyon. 

⑧ Mga dagko nga butang sa panimalay (dili ginakolekta sa syudad) 

 

sampol: TV, refrigerator, air con, makina sa laba ug pauga sa sinina. 

Pamaagi sa paglabay: 

Ilabay ang mga musunod nga butang kung asa ni napalit (adunay bayad ang paglabay) 
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⑨ Kompyuter (dili ginakolekta sa syudad) 

sampol: desktop, monitor, laptop (kauban ang mouse, keyboard, speaker, kable, ug uban pa)  

※Ang laptop mahimong ilabay tungod kini usa ka gamay nga kabutangan o appliances. 

(Pamaagi sa paglabay) Motawag sa pabrika kung diin kini ginahimo.  

 (adunay bayad ang paglabay)     

※Para sa dugang kasayoran,tawagan ang : 

 Seksyon sa Paglabay sa Basura (Haikibutsu Taisaku-ka) (TEL:054-662-0572)  

※Kung dili mo makasulti ug hinapon, pamalihug sa makasulti ug hinapon inig tawag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamaagi sa paglabay sa basura   Kinahanglan sundon ang palisiya sa paglabay.   
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●Mnga adlaw sa paglabay sa masunog nga basura ・Dugmok nga kahoy ・Tukog sa kahoy 

【Ilabay duha ka beses sa semana】 Ilabay sa saktong lugar sa labayanan sa masunog nga basura. 

Ginakolekta pud kini sa adlaw sa Nasyonal nga Holiday. 

Adlaw sa Paglabay KAPULUNGAN SA KATILINGBAN  (JICHIKAI) 

LUNES 

・ 

HUWEBES 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 NAKAJIMA, HABUCHI, RIEMON, YOSHINAGA, TAKASHINDEN 

                              FUJIMORI, SHIMOKOSUGI 

      

 

MARTES 

・ 

BIYERNES 

1  11  12  13  14  18  19  20  21  22  23 

MUNADAKA, KAMIKOSUGI, AIKAWA, NISHIJIMA, KAMIIZUMI, SHIMOEDOME, KAMISHINDEN, TSUTSUJIDAIRA 

          
● Mga adlaw sa paglabay sa pamputos nga hinimo sa plastik ug mga butanganan. 

【【Ilabay usa ka beses sa semana】  Ilabay sa saktong lugar sa labayanan sa masunog nga basura. 

     Ginakolekta pud kini sa adlaw sa Nasyonal nga Holiday . 

Adlaw sa Paglabay KAPULUNGAN SA KATILINGBAN  (JICHIKAI) 

LUNES 12   13   14   22   23  

MARTES 2  4  5  6  7 

MIYERKULES 

1,3,8,9,11 NAKAJIMA, HABUCHI, RIEMON, YOSHINAGA, TAKASHINDEN, MUNADAKA, KAMIKOSUGI,  

SHIMOKOSUGI,FUJIMORI, AIKAWA, NISHIJIMA,KAMIIZUMI, SHIMOEDOME, KAMISHINDEN, TSUTSUJIDAIRA 

HUWEBES 18  19  20  21 

BIYERNES 10  15  16  17 

Seksyon sa Paglabay sa Basura  (Haikibutsu Taisaku-ka) TEL:054-662-0572 
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   【PUBLIKO NGA PASILITASYON SA SIYUDAD SA YAIZU】 

◆ LISTAHAN SA PUBLIKO NGA PASILITASYON SA SIYUDAD SA YAIZU 

 

Munisipyo sa Yaizu (Yaizu Shiyakusho)   (TEL：054-626-1111) 

Oigawa- Sanga sa Munisipyo sa Yaizu                  (TEL：054-662-0541)  

(Oigawa Shimin Sabisu Senta) 

Ahensya sa Patubigan sa Syudad sa Yaizu            (TEL：054-624-0111) 

(Suido Chosha) 

Departamento sa Bombero (Shobo Bosai Senta)        (TEL：054-623-0119) 

Departamento sa Pulis sa Yaizu (Yaizu Keisatsusho)   (TEL：054-624-0110) 

Opisina ng Koreo ng Yaizu (Yaizu Yubin Kyoku)        (TEL：054-628-2681) 

Opisina sa Publikong Pang-empleyo sa Yaizu 

“Hello Work Yaizu”              (TEL：054-628-5155) 

Hawanan sa Paghaya (Saijo)       (TEL：054-629-1501) 

 

 

Preserbasyun sa Panglawas / Kaayuhang Pangkatilingban / Serbisyong Mediko 

Sentro sa Alagang Panglawas (Hoken Senta)              (TEL：054-627-4111) 

Edipisyong Atre  (Atore Chosha)                       (TEL：054-626-1111) 

Opisina sa Kaayuhang Pangkatilingban “Welship Yaizu”  

(Sogo Fukushi Kaikan)    (TEL：054-627-2111) 

Opisina sa Kaayuhang Pangkatilingban sa Oigawa “Hohoemi”  

(Oigawa Fukushi Senta)         (TEL：054-662-0610) 

Sentro para sa mga Bata sa Oigawa “Tomatopia”  

(Oigawa Jido Senta)            (TEL：054-662-1300) 

Publikong Ospital sa Syudad sa Yaizu                         

                            (Yaizu Shiritsu Sogo Byoin)     (TEL：054-623-3111) 

Sentro ng Komunidad 

Sentro sa Komunidad sa Yaizu (Yaizu Kominkan)           (TEL：054-626-0888) 

Sentro sa Komunidad sa Toyoda (Toyoda Kominkan)       (TEL：054-627-7310) 

Sentro sa Komunidad sa Kogawa (Kogawa Kominkan)       (TEL：054-624-8191) 

Sentro sa Komunidad sa Higashimashizu  

(Higashimashizu Kominkan)      (TEL：054-628-2607) 

Sentro sa Komunidad sa Otomi (Otomi Kominkan)      (TE：054-624-4302) 

Sentro sa Komunidad sa Wada (Wada Kominkan)        (TEL：054-623-1570) 

Sentro sa Komunidad sa Minato (Minato Kominkan)       (TEL：054-624-8855) 

Sentro sa Komunidad sa Omura (Omura Kominkan)       (TEL：054-629-3351) 

Sentro sa Komunidad sa Oigawa (Oigawa Kominkan)         (TEL：054-622-3111) 

 

 



 

 

 

Kultura / Pasilidad sa Isports 

Sentro sa Kultura sa Yaizu (Yaizu Bunka Kaikan)           (TEL：054-627-3111) 

Sentro sa Kultura sa Oigawa “Musico”                  

                    (Oigawa Bunka Kaikan)       (TEL：054-622-8811) 

 

Museo sa Banay nga Kasaysayan                       

                     (Rekishi Minzoku Shiryokan)      (TEL：054-629-6847) 

 

Museo sa Handomanan ni Koizumi Yakumo   

(Koizumi Yakumo Kinenkan)       (TEL：054-620-0022) 

Librarya sa Yaizu (Yaizu Toshokan)                      (TEL：054-628-2334) 

Librarya sa Oigawa (Oigawa Toshokan)                     (TEL：054-622-0900) 

Galerya Kalabutan sa Komunidad (Fureai Gallery)           (TEL：054-629-2355) 

Kinadak-an nga Gym Seagull Dome”                  

                          (Sogo Taiikukan)         (TEL：054-628-5740) 

Engrande nga Arena (Sogo Ground)        (TEL：054-628-5740) 

Pasilidad sa pang-Seremonya sa Marathon sa Oigawa      (TEL：054-664-1234) 

                      “Ribatei” 

Swimming Pool/Languyanan sa Munisipal “Aomine Pool”       (TEL：054-629-7811) 

Discovery Parke sa Yaizu Planetaryum                (TEL：054-625-0800） 

Discovery Parke sa Yaizu   Mainit na Swimming Pool/Languyan (Suimukan) 

         (TEL：054-625-0801） 

AQUAS Yaizu                      (TEL：054-621-0200） 

Sun-life Yaizu              (TEL：054-627-3377) 

Sentro sa mnga Kabataan  (Yaizu Seishonen no ie)          (TEL：054-624-4675) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ４3 



 

 

-YAIZU NIHONGO KYOSHITSU- 

Eskwelahan sa Pulong nga Hinapon 

 

 

Sa mnga langyaw nga nagpuyo sa Siyudad sa Yaizu! 

 

    Pinaagi sa makalingaw nga pag-eskwela,ganahan ba mo nga mag-tuon  

ug simple nga hinapon nga gamiton sa panginabuhi ug sa trabahoan？ 

Karong tuiga, nag-abli ang eskwelahan sa Minato Kominkan ug sa 

Wada Kominkan.              
●Minato Kominkan (Yaizu Shi Ishizu Minato Cho 40-1) 

Petsa ug Oras: Una ug ika upat nga Biyernes sa Bulan 

                                     19:00～21:00 

●Wada Kominkan (Yaizu Shi Tajiri 1992-1) 

Petsa ug Oras: Ikaduha ug ika upat nga Miyerkules sa Bulan 

                                     19:00～21:00 

 

               ※ Walay bayad ang pagsalmot 

 

 

 

Aplikasyon： Eskwelahan sa Pulong nga Hinapon sa Yaizu (Yaizu Nihongo Kyoushitsu ) 

               Ms. Suzuki Kazuko  Tel : 090-4466-8094 

Kasayuran： Munisipyo sa Yaizu (Yaizu Shiyakusho)  Shimin Kyodoka 

Seksiyon sa Kolaborasyon sa mnga Lungsuranon Tel: 054-626-2191 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

～MAPA SA ESKWELAHAN～ 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINATO KOMINKAN 

SHIZUOKA 

AEON 

OIGAWA 

EVERY BIG DAY 

 

CREATO 

GYOMU 

SUPA 

MINATO SHOGAKKO 

WADA KOMINKAN 
 

WADA CHUGAKKO 

WADA SHOGAKKO 

TAJIRI DANCHI 

JA 

FUJIYA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GIYA SA KINABUHI SA SIYUDAD SA YAIZU（BISAYA） 

 1995 PERMIRONG EDISIYON 

PUBLISYON SA REBISIYON  DECIEMBRE 2018 

 

SIYUDAD SA YAIZU, DEPARTAMENTO SA LUNGSURANON,  

SEKSIYON SA KOLABORASYON SA MNGA LUNGSURANON 

〒425－8502  

 YAIZU SHI HON-MACHI 2-16-32 

TEL 054－626－2191 

FAX 054－626－2194 



 

 

 


