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Ang Gabay na ito ay magagamit sa tanggapan ng munisipyo, patungkol sa impormasyon sa araw-

araw na pamumuhay at lokal na aktibidad, emergensi, at serbisyong konsultasyon. 

   
TALAAN NG MGA NILALAMAN 

〔Maligayang Pagdating sa Lungsod ng Yaizu〕                           P．1 

 

〔Mga Aplikasyon sa Tanggapan ng Munisipyo〕 

◆ PAGPALIT NG NAKAREHISTRONG TIRAHAN SA SERTIPIKO NG TIRAHAN AT  

RESIDENT KARD                                             P．2～4 

1 NOTIPIKASYON NG LILIPAT NG TIRAHAN SA LUNGSOD NG YAIZU 2 

2 NOTIPIKASYON NG PAG-LIPAT NG TIRAHAN SA LOOB NG LUNGSOD NG YAIZU  3 

3  NOTIPIKASYON NG PAG-LIPAT NG TIRAHAN SA IBANG LUNGSOD 3 

4  AALIS NG BANSANG HAPON 4 

 

◆ APLIKASYON SA PAG-HINGI NG KOPYA NG SERTIPIKO NG TIRAHAN ,ATBP      P．4～6 

1 MGA PANGUNAHING SERTIPIKO AT PROSESO NG PAGPAREHISTRO 4 

2 TANGGAPAN NG APLIKASYON 5 

3 AWTOMATIKONG MAKINA PARA SA PAGKUHA NG SERTIPIKO 5 

4 SERBISYONG PAGKUHA NG SERTIPIKO SA TINDAHAN NA KONBINI 6 

5 MY NUMBER CARD (KOJIN BANGO) 6 

 

◆KAPANGANAKAN AT PAGKASAWI NG BUHAY                             P．7 

1 NOTIPIKASYON NG KAPANGANAKAN 7 

2  NOTIPIKASYON NG PAGKASAWI NG BUHAY 7 

   

 ◆RESIDENCE CARD                                                    P．8 

1 TAWAGAN NG OPISINA NG IMIGRASYON 8 

 

◆SEGURO NG KALUSUGAN AT PAMBANSANG PENSIYON                   P．8～10 

1  SEGURO SA KALUSUGAN SA NAG TATRABAHO 9 

2 SISTEMA NG ALAGANG PANGKALUSUGAN NG MATATANDA 9 



  

3 PAMBANSANG SEGURO SA KALUSUGAN 9 

4  PAMBANSANG PENSYON 10 

 

◆ SEGURO SA PAG-AALAGA                               P．11～12 

1  SEGURO SA PAG-AALAGA 11 

 

◆ MEDIKO ・ PAGSUSURING MEDIKO                              P．12～13 

1 ALAGANG PRENATAL AT EKSAMINASYONG MEDIKO PAMBATA AT BAKUNA 
12 

2 PAGSUSURING PANG-KALUSUGAN 13 

3 ALAGANG MEDIKO 13 

 

◆ BUWIS                                           P．13～15 

1 BUWIS NG KINIKITA  13 

2 BUWIS NG MAMAMAYAN 14 

3 BUWIS NG ARI-ARIAN ・ BUWIS NG PLANO SA LUNGSOD 14 

4 BUWIS NG MALILIIT NA SASAKYAN (KLASIPIKASYON) 15 

5  PAMBANSANG SEGURO SA BUWIS 15 

6 BAYARAN NG BUWIS 15 

 

◆ PAARALANG NURSERY ・ KINDERGARTEN ・PAARALAN                 P．17～19 

1 NURSERY  17 

2  KINDERGARTEN 17 

3  PAARALANG ELEMENTARYA AT HAISKUL 18 

【PARA SA ESTUDYANTE NG ELEMENTARYA AT HAISKUL】- PARAAN SA APLIKASYON 19 

 

◆SUPORTA SA BATA 

SERTIPIKO NG BENEPISYARYO NG MEDIKAL NA GASTUSIN SA MGA BATA        P．20～21 

1  SUPORTA SA BATA 20 

2  SERTIPIKO NG BENEPISYARYO NG MEDIKAL NA GASTUSIN SA MGA BATA 21 

 



  

〔PANGUNANG LUNAS〕 

◆ SUNOG・BIGLAANG SAKIT・AKSIDENTE SA GAS                   P．
 

22 

1 SUNOG 22 

2 BIGLAANG SAKIT 22 

3 AKSIDENTE SA GAS 22 

 

◆ AKSIDENTE SA DAAN・KRIMEN                   P．23 

1 AKSIDENTE SA DAAN 23 

2  KRIMEN 23 

 

◆ SAKUNA (LINDOL ・BAGYO)                     P．24～25 

1 LINDOL 24 

2 IMPORMASYON KAUGNAYAN SA LINDOL NG KANAL NG NANKAI 24 

3 BAGYO 24 

4 PAGSASANAY SA PAGLISAN KUNG MAY SAKUNA 25 

5  MENSAHENG GALING SA LUNGSOD SA PANAHON NG MAY SAKUNA 25 

 

〔ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY〕  

◆MENSAHE NG LUNGSOD NG YAIZU                            P．26 

1 PAHAYAGAN NG LUNGSOD  26 

2 WEBSITE NG LUNGSOD NG YAIZU 26 

3  ABISO GALING NG MUNISPYO 26 

 

◆KONSULTASYON                                                P．27～28 

1 KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN 

(SENTRO PARA SA MULTIKUTURAL NA PANGKALAHATANG KONSULTASYON SA 

LUNGSOD NG YAIZU) 

27 

2 TANGGAPAN NG SARI'T-SARING KONSULTASYON 27 

3 KONSULTASYON PARA SA MGA BATA 27 

4 KONSULTASYON UKOL SA PAGLAKI NG BATA 28 

5  KONSULTASYON SA DV 28 



  

◆ PABAHAY                                P．28～29 

1 PRIBADONG PABAHAY 28 

2 PUBLIKONG PABAHAY NG YAIZU・PUBLIKONG PABAHAY NG SHIZUOKA 28 

◆ ILAW, TUBIG, GAS                                 P．29 

◆ KAPISANAN NG KAPITBAHAYAN                            P．30 

◆ PAGTATAPON NG BASURA                                   P．30～43 

 

〔LISTAHAN NG PUBLIKONG PASILIDAD NG LUNGSOD NG YAIZU〕  

◆ LISTAHAN NG PUBLIKONG PASILIDAD SA SIYUDAD NG YAIZU             P．44～45 

 

〔PAARALAN NG WIKANG HAPON〕         P.  46～47 

 

 

〔IBA’T-IBANG TANGGAPAN NG KONSULTASYON SA MUNISIPYO〕      P.  48～51 

⚫ KAPAG  GUSTO  KUMONSULTA PATUNGKOL SA PAGTIRA SA JAPAN(VISA), PAG A-

ARAL SA WIKANG HAPON,  SEGURO NG KALUSUGAN, BUWIS, ESKWELAHAN NG 

BATA, AT  OSPITAL (P.48) 

⚫ KONSULTASYON SA PAG LAKAD NG PAGPUNTA AT PAGTIRA SA BANSANG HAPON 

(P.48) 

⚫ KONSULTASYON SA KARAPATAN PANTAO(P.49) 

⚫ KONSULTASYON SA MY NUMBER KARD (P.49) 

⚫ PAGHA-HANAP NG TRABAHO(P.49) 

⚫ KAPAG MAY KONSULTASYON SA PROBLEMA SA TRABAHO (P.50) 

⚫ KAPAG MAY PROBLEMA SA VISA, NASYONALIDAD, KULTURA SA PAMUMUHAY AT 

RELIHIYON, PAMILYA AT PAMUMUHAY SA BANSANG HAPON, TRABAHO AT PERA,  

DISKRIMINASYON AT PANANAKIT (P.51) 

 

 

〔ALAGAAN ANG ANAK GAMIT ANG SARILING WIKA〕        P. 52
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GABAY SA PAMUMUHAY SA LUNGSOD NG YAIZU PARA SA MGA DAYUHAN 

 

【MALIGAYANG PAGDATING SA LUNGSOD NG YAIZU】 

 

Ang lokasyon ng Yaizu ay nasa gitna ng Tokyo at Nagoya, ang tabing-dagat ay may 15.5km 

galing norte hanggang timog ng Suruga Bay. Marami itong magagandang tanawin kagaya 

ng Mt. Fuji at Mt. Takakusa (may tangkad na 501m.) at ito ay nagiging tore ng lungsod.   

Ang pangingisda ay ang pangunahing industriya ng lungsod ng Yaizu. May sarit-saring isda 

na makukuha sa tatlong piyer. Ang Yaizu port, ay sagana sa bonitos at tuna. Ang Kogawa 

port naman ay may mga isdang alumahan na marami rin sa karagatan ng Shizuoka. Ang 

Oigawa port ay kilala na may maraming maliliit na hipon at whitebalt. At ang lungsod ng 

Yaizu ay nakikilala sa pagiging sikat bilang lungsod ng palaisdaan sa bansa ng Japan.  

May mga liwasan na mainit na batis ang lungsod ng Yaizu, at ito ay nakikilala na 

nakakabuti sa kalusugan at kagandahan ng katawan.   

 

Kami ay umaasa na kayo ay mamumuhay ng maganda at sana’y maaliw sa inyong pagtira 

at nawa’y magandang relasyon sa kapwa mamamayan.  

 

 

MUNISIPYO NG YAIZU(MAIN BRANCH)   MUNISIPYO NG YAIZU 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              

 

 

Bulaklak ng Lungsod ng Yaizu: Satsuki/ Azalea 

Puno ng Lungsod ng Yaizu: Matsu / Pine Tree 

Ibon ng Lungsod ng Yaizu: Yuri-Kamome / Seagull 
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〔MGA APLIKASYON SA MUNISIPYO〕 

 

◆ SERTIPIKO NG TIRAHAN (JUMINHYO) RESIDENT KARD (ZAIRYU KA-DO) 

Seksyon ng Serbisyong Publiko (SHIMINKA) Tel : 054-626-1116 

Sentro ng Serbisyo sa Mamayan ng Oigawa (OIGAWA SHIMIN SABISU SENTA)  

Tel : 054-662-0541 

 

1. NOTIPIKASYON SA LILIPAT NG TIRAHAN SA LUNGSOD NG YAIZU 

(TENYU TODOKE) 

   Kung nakalipat na kayo ng Yaizu at galing kayo sa ibang lungsod o galling ng ibang 

bansa at bumalik sa bansang Hapon (Lungsod ng Yaizu) ay kailangang magbigay alam 

sa tanggapan ng munisipyo ng Yaizu sa loob ng 14 na araw simula ng iyong paglipat. 

(Hindi maaring magbigay alam kung hindi pa nakalipat sa Syudad ng Yaizu.)   

 Hindi kailangan ipa-alam sa munisipyo ang pag alis ng bansa kapag ito ay saglit na 

panaon lamang. 

   <Ang may karapatan na mag proseso> 

   ・Ang mismong titira at kasapi sa kabahayan na pamilya  

   <Kailangang dalhin > 

  ・Resident kard (Zairyu Ka-do) 

  ・Sertipiko ng paglipat ng tirahan (Kapag ang pinanggalingan ay saloob lang ng bansa) 

※Sertipiko galing sa munisipyo ng naunang tirahan  

・Pasaporte (Kapag galling ng ibang bansa at magpapa rehistro sa japan(Lungsod ng 

Yaizu) 

※May tatak na pumasok ng bansa (Bansang Hapon) 

・My Number (personal na numero) na kard, o ang sertipiko ng pagiging residente 

(Jumin Kihon Daicho) kung mayroon. 

・Sertipikong magpapatunay ng relasyon sa pangulo ng bahay at ang translation nito 

(Kapag mag isa lamang sa bahay ay hindi ito kailangan) 

※Kapag walang maipapasang sertipikong magpapakita ng relasyon aymagiging  

kasama sa bahay (Lodger) lamang ang relasyon. 

※Kapag lilipad sa lungsod ng Yaizu galling ibang lungsod na sumasakay ng kotse na ang 

plate number ay hindi Shizuoka, kailangan itong palitan saloob ng 15 araw mula ng 

paglipat. 

【Matatawagan】 

Maliit na sasakyan: Light Motor Vehicle Inspection Organization of Shizuoka Office 

Normal na sasakyan: Shizuoka Land Transport Bureau(Shizuoka District Transport Bureau)  
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2. NOTIPIKASYON NG PAG-LIPAT NG IBANG TIRAHAN SA LOOB NG YAIZU 

 (TENKYO TODOKE) 

   Kung ikaw ay lilipat ng tirahan sa loob ng lungsod ng Yaizu, magbigay alam sa loob ng 

14 na araw simula ng iyong paglipat. (Hindi maaring magbigay alam kung hindi pa 

nakalipat sa bagong tirahan.) 

   < Ang may karapatan na mag proseso> 

  ・Ang mismong titira at kasapi sa kabahayan na pamilya  

   < Kailangang dalhin > 

  ・Resident kard (Zairyu Ka-do) 

・Kard ng pambansang seguro sa kalusugan (Kokumin Kenko Hokensho) o ang 

sertipiko ng benepisyaryo ng medikal na gastusin sa bata (Kodomo Iryohi 

Jukyushasho) atbp na galing sa munisipyo ng Yaizu. 

・My Number (personal na numero) Kard, o ang sertipiko ng pagiging residente (Jumin 

Kihon Daicho) kung mayroon. 

・Sertipikong magpapatunay ng relasyon sa pangulo ng bahay at ang translation nito 

(Kapag mag isa lamang sa bahay ay hindi ito kailangan) 

※Kapag walang maipapasang sertipikong magpapakita ng relasyon sa pangulo ng 

bahay ay magiging kasama sa bahay (Lodger) lamang ang relasyon. 

 

3. NOTIPIKASYON NG PAG-LIPAT (PAG-ALIS) NG TIRAHAN SA IBANG LUNGSOD  

(TENSHUTSU TODOKE) 

  Kung ikaw ay lilipat ng ibang lugar, kailangang magbigay alam sa tanggapan ng 

munisipyo ng Yaizu. Humingi ng “Sertipiko ng paglipat paalis ng Yaizu” (Tenshutsu 

Shomeisho). Kailangang gawin ang mga proseso sa loob ng 14 na araw bago makalipat 

sa ibang lungsod. 

  < Ang may karapatan na mag proseso> 

  ・Ang maglipat at kasapi sa kabahayan na pamilya 

  < Kailangang dalhin > 

  ・Resident kard (Zairyu Ka-do) 

  ・Kard ng pambansang seguro sa kalusugan (Kokumin Kenko Hokensho) o Kard ng naka 

rehistro na selyo,sertipiko ng benepisyaryo ng medikal na gastusin sa bata (Kodomo 

Iryohi Jukyushasho) atbp na galing sa munisipyo ng Yaizu  

・My Number (personal na numero) kard, o ang sertipiko ng pagiging residente (Jumin 

Kihon Daicho) kung mayroon. 
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4. AALIS NG BANSANG HAPON  

(TENSHUTSU TODOKE) 

 Kung aalis ng bansang Hapon, bago lumisan kailangang magbigay alam (tenshutsu-

todoke) sa pag-alis(Hindi kailangan ipa-alam sa munisipyo ang pag alis ng bansa kapag 

ito ay saglit na panaon lamang). 

 < Ang may karapatan na mag proseso > 

 ・Ang aalis ng Japan at kasapi sa kabahayan na pamilya 

 < Kailangang dalhin > 

 ・Resident kard (Zairyu Ka-do) 

 ・Kard ng pambansang seguro sa kalusugan (Kokumin Kenkou Hokensho) o Kard ng naka 

rehistro na selyo, sertipiko ng benepisyaryo ng medikal na gastusin sa bata (Kodomo 

Iryohi Jukyushashou) atbp na galing sa tanggapan ng munisipyo. 

・My Number (personal na numero) kard, o ang sertipiko ng pagiging residente (Jumin 

Kihon Daicho) kung mayroon.  
◆ APLIKASYON SA PAG-HINGI NG KOPYA NG SERTIPIKO NG TIRAHAN, ATBP  

(JUMINHYO)   

Seksyon ng Serbisyong Publiko (SHIMINKA)Tel : 054-626-1116 

Sentro ng Serbisyo sa Mamamayan ng Oigawa (OIGAWA SHIMIN SABISU SENTA) 

Tel : 054-662-0541 

 

１ MGA PANGUNAHING SERTIPIKO AT PROSESO NG PAGPAREHISTRO . 

Pangalan ng Sertipiko Halaga（¥） 

Sertipiko ng Selyo (Inkan Shomesho) ¥300 

Sertipiko ng Tirahan (Juminhyo)（Indibidwal o Buong Pamilya） ¥300 

Sertipiko sa Rehistro ng Pamilya (Koseki Shomesho) 

（Buong Pamilya o Indibidwal） 

¥450 

Sertipiko sa Pagkakilanlan (Mibun Shomeisho) ¥300 

Sertipiko sa Kita/Sweldo (Shotoku Shomeisho) ¥300 

Sertipiko sa Buwis (Kazei Shomeisho) 

Sertipiko sa Buwis ng Mamamayan (Juminzei Kazei (Hikazei) 

Shomeisho) 

¥300 

Sertipiko sa Binayad na Buwis (Nozei Shomeisho) ¥300 
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Sertipikong Walang Natirang Bayarin sa Buwis (Kanno Shomesho) 

Sertipiko sa Binayad na Buwis sa Maliliit na Sasakyan 

(Klasipikasyon) (Keijidoshazei (Shubetsu wari) Nozei Shomesho) 

¥0 

Sertipiko ng Pagsusuri at Buwis ng Gusali at Lupain 

(Hyoka・Koka Shometo) 

¥300 

¥50 ang patong ng 

kada bloke ng 

lupain at gusali 

Sertipiko sa Negosyo (Egyo Shomesho) ¥300 

Rehistro sa Selyo (Inkan Toroku) ¥300 

 

2  TANGGAPAN NG APLIKASYON (MADO GUCHI) 

Seksyon ng Serbisyong Publiko, Sentro ng Serbisyo ng Mamayaman ng Oigawa , 

Tanggapan ng Munisipyo sa Atre, Serbisyo ng Mamamayan ng Otomi (Otomi Kominkan), 

Serbisyo ng Mamamayan ng Omura (Omura Kominkan). 

 

< Ang may karapatan na mag proseso > 

  ・Ang mismong nangangailangan ng Sertipiko at miyembro ng pamilya. 

  ・Ang mayroong Power of Attorney o Kasulatan na may lagda ng may-ari ng sertipiko. 

< Kailangang dalhin > 

  ・ID na patunay (Residence card, pasaporte, lisensya sa pagmamaneho, etc.)  

  ・ID ng Proxy, kung nag-papakuha ang may-ari ng Sertipiko at ang mayroong Power of 

Attorney o Kasulatan na may lagda ng may-ari ng sertipiko. 

 

3 AWTOMATIKONG MAKINA PARA SA PAGKUHA NG SERTIPIKO (JIDO KOFUKI) 

※Matatapos na ang paggamit ng serbisyo sa Marso 31 2021. 

2 Flr ng Munisipyo ng Yaizu・Sentro ng Komunidad ng Oigawa・Sentro ng Komunidad 

ng Higashimashizu・Sentro ng Komunidad ng Wada 

  < Ang may karapatan na mag proseso > 

  ・Ang may naka rehistro na pincode sa naka rehistrong kard ng Selyo. 

  < Mga kailangang dalhin > 

  ・Kard ng Selyo na may rehistro. 

     Kahit matapos ang pag gamit ng awtomatikong makina sa pagkuha ng sertipiko, at 

kukuha sa tanggapan ay kailangan padin ang kard ng rehistradong selyo(Inkan 

Torokusho). Patuloy na ingatan ito. 



6 

 

4 SERBISYONG PAGKUHA NG SERTIPIKO SA TINDAHAN NA KONBINI 

(SHOME SHO KONBINI KOFU SABISU) 

Ang mayroong My Number kard, makakakuha ka ng mga sertipiko tulad ng kopya ng 

Sertipiko ng Tirahan, Sertipiko sa Kita/Sweldo (Shotoku Shomeisho) sa makina ng tindahan 

na konbini sa buong bansa.  

●Mga pangunahing Tindahan na Konbini at mall na makaka gamit ng serbisyo saloob ng 

lungsod. 

   Seven Eleven, Lawson, Family Mart, Ministop, Aeon Yaizu 

●Magagamit na Oras 

    6:30am～11:00pm（Magagamit kahit Sabado, Linggo at Holiday） 

   *Makakakuha lamang sa mga oras na bukas ang Aeon Yaizu Branch. 

  *Hindi magagamit tuwing may nagaganap na teknikal mentenans at sa katapusan at 

bagong taon.（Disyembre 29 ～ Enero 3） 

  *Ang Sertipiko ng Rehistro ng Pamilya, Sertipiko ng Pamilya (nakasulat ang tinitirahan) 

ay makukuha sa Lunes~Biyernes ng 9:00am~5:00pm. 

 

5 MY NUMBER KARD (PERSONAL NA NUMERO) (KOJIN BANGO) 

  Ang My Number (Personal na Numero) Kard (inshort [kard] ang ilalagay) ay may 

nakasulat na personal na numero at may larawan na kard. Ito ay magagamit na bilang 

isang ID maliban ditto magagamit din ito sa serbisyo ng tindahan na konbini, maaari rin 

itong magamit para sa mga serbisyo gamit ang mga elektroniko na sertipiko tulad ng mga 

elektronikong aplikasyon tulad ng e-tax, at bilang kard ng Seguro ng kalusugan(mula 

2021 Marso ang plano) 

⚫ Mag-ingat lamang sa pagputol ng bisa nito 

Ang pagputol ng bisa nito ay kasabay ng pagputol din ng resident kard. Kapag gusto ito 

ipa-haba ang pag gamit ay pagkatapos ipa-extend ang bisa sa resident tsaka palang ito 

asikasuhin. Dahil kapag naputol na ang resident kard tsaka ito ginawa ay mag babayad 

ng ¥1,000. 

※Sa mga taong permanente na dito sa Japan ay pagkatapos magpagawa ng resident 

kard, pang sampung birthday ang magiging araw ng expiration nito.  

 

 

     

 

⇐Halimbawa ng My Number Kard. 

 

Mag-ingat sa araw na 

pagwalang ng bisa! 
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◆ KAPANGANAKAN AT PAGKASAWI NG BUHAY (SHUSSHO・SHIBO) 

Seksyon ng Serbisyong Publiko (SHIMINKA) Tel : 054-626-1116 

Sentro ng Serbisyo sa Mamamayan ng Oigawa (OIGAWA SHIMIN SABISU SENTA) 

Tel : 054-662-0541 

１ NOTIPIKASYON NG KAPANGANAKAN (SHUSSHO TODOKE) 

Kailangang magbigay-alam sa tanggapan ng munisipyo (Shussho-todoke) tungkol sa 

kapanganakan sa loob ng 14 na araw simula sa araw ng kapanganakan.  

< Mga kailangang dalhin > 

  ・Pangkalusugan na handbook o libro ng ina at anak 

(Boshi Kenko Techo) 

   ・Resident kard ng magulang (Zairyu Ka-do)  

・Pasaporte ng magulang  

※Kailangang pumunta ng Immigrasyon sa loob ng 30 na araw mula kapanganakan upang 

humingi ng pahintulot na tumira sa Japan. Mag-ingat dahil kapag hindi ito naasikaso 

saloob ng 60 na araw mabubura ang sertipiko ng residente. 

 Para malaman ang mga kailangan na dokumento ay mangyaring magtanong sa opisina 

ng imigrasyon. 

※Kung ang magulang ng bata ay parehas na dayuhan ay kahit na siya ay pinanganak sa 

bansang Hapon ay hindi ito magiging mamamayan ng bansang Hapon. Mag pasa sa 

embahala(o sa konsulado) ng ROB (shusse todoke). Para malaman ang kailangan na 

dokumento na ipapasa at karagdagan impormasyon ay mangyaring tumawag sa 

embahala(o sa konsulado). 

 

2 NOTIPIKASYON SA PAGKASAWI NG BUHAY (SHIBO TODOKE)   

Magbigay alam sa tanggapan ng munisipyo ng pag-kasawi ng buhay (Shibo-todoke) sa 

loob ng 7 araw. 

< Kailangang dalhin > 

 ・Ang resident kard (Zairyu Ka-do) ng nagbigay ng notipikasyon. 

※Kailangan ibalik sa imigrasyon ang resident kard ng nasawi. Tumawag lamang sa opisina 

ng imigrasyon para sa karagdagan impormasyon 
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◆ RESIDENT KARD (ZAIRYU KA-DO)) 

  Pumunta sa imigrasyon para humingi ng resident kard “Zairyu Ka-do”. Dahil ito ay hinde 

nakukuha sa tanggapan ng munisipyo. Mangyaring tumawag sa opisina ng Imigrasyon 

para sa karagdagang impormasyon. 

１ Tawagan ng Opisina ng Imigrasyon 

Opisina  Telepono Oras 

Nagoya Regional 

Immigration Bureau 
052-559-2150 

9 am～4 pm 

(Sarado ng Sabado, Linggo, at 

Nasyonal na Holiday) 
Shizuoka Branch Office 054-653-5571 

Hamamatsu Branch 

Office 
053-458-6496 

※ Impormasyon（Ekspirasyon ng Resident kard）Zairyu Ka-do 

Estado ng Residensya 16 Taong gulang pataas 16 Taong gulang pababa 

Sa hindi permanente na 

residente. 

Hanggang sa petsa ng ekspirasyon 

ng panahon ng pananatili. 

Sa alinman ang mauna sa petsa ng 

ekspirasyon ng panahon ng pana- 

natili, o sa ika 16 na kaarawan. 

Permanente  Hanggang sa ekspirasyon ng resident kard. 

 

◆ SEGURO NG KALUSUGAN AT PAMBANSANG PENSIYON  

(KENKO HOKEN・KOKUMIN NENKIN) 

Sa bansang Hapon, bilang pangkalahatang tuntunin, ang lahat ng tao ay kinakailangang 

sumali sa isa sa mga medikal na seguro. Alinsunod sa sistema ng "Pambansang Seguro 

ng Kalusugan". Ang segurong medikal na ito ay tinatawag na "Seguro ng Kalusugan". 

May 3 uri ang Seguro sa Kalusugan, KENKO HOKEN (Health Insurance) ito ay makakamit 

galing sa inyung pinag ta-trabahoan na SHAKAI HOKEN (Social Insurance), KOKI 

KOREISHA IRYO SEIDO, o Sistema ng Alagang Pangkalusugan ng Matatanda, may 75 

taong gulang pataas (at sa mga may kapansanan ay 65 taong gulang pataas), at 

KOKUMIN KENKO HOKEN o Pambansang Seguro sa Kalusugan kung wala kayong 

seguro na gaya ng nakasulat sa taas. Kapag kumunsulta ka sa isang ospital, dalhin ang 

Kard ng Seguro ng iyong Seguro ng Kalusugan. 



9 

 

1 SEGURO SA KALUSUGAN SA NAG TA-TRABAHO (SHAKAI HOKEN)  

(KYOKAI KENPO, KENKO HOKEN KUMIAI) 

30% ang babayaran mula sa gastusin sa medikal na konsulta sa ospital ng may seguro sa 

pinagtarabahoan, kapag ang nakaseguro at ang kanilang mga nagdedepende na pamilya ay 

may sakit o naaksidente. Ang bayad ng seguro ay nag-iiba depende sa kita, ngunit ang 

tagapag-empleyo ang magbabayad ng kalahati ng gastos. 

 

2 SISTEMA NG ALAGANG PANGKALUSUGAN NG MATATANDA 

 (KOKI KOREISHA IRYO SEIDO)  

Seksyon para sa Seguro at Pensyon (Hoken Nenkin-ka) Tel: 054-626-2164 

Ito ay para sa mga 75 taong gulang pataas at sa mga may kapansanan na 65 taong 

gulang pataas. Ang may-ari ng seguro ay mag ba-bayad ng 10% ~ 30% sa ospital at ito 

ay nag de-depende sa kinikita. Ang pinagbabatayan sa bayarin ng seguro ay depende 

sa kinikita sa trabaho at sa tagal ng kontribusyon ng nakaanib ng kada tao kaya naman 

isa-isa itong kinakalkula. 

 

3 PAMBANSANG SEGURO SA KALUSUGAN (KOKUMIN KENKO HOKEN) 

Seksyon para sa Seguro at Pensyon (Tauhan para sa Seguro/Benepisyo)  

Tel: 054-626-1113/ 054-626-1112 

Sa mga nakatira sa Yaizu at mayroong seguro kapag nagpapa ospital dahil sa sakit o 

aksidente ay magbabayad ng 30%(sa estudyante ng elementray ay 20%, sa mga may 

edad na 70-74 ang babayaran ay 20-30% dipendse sa kinikita nito). Sa mga dayuhan 

na hindi nabigyan na magpatuloy manirahan ng mahigit 3 bwan sa bansang Hapon at 

sa mga nag tratrabaho na mayroon seguro sa kalusugan sa nagtra-trabaho (Shakai 

hoken) ay hindi pinapahintulutan magkaroon ng pambansang seguro ng kalusugan. 

➢ PARAAN NG PAGSALI AT PAG-ALIS 

Kailangan sa munisipyo asikasuhin ang pagsali at pag-alis ng pambansang seguro sa 

kalusugan. 

＊Ipatigil ang seguro sa pinagtatrabahoan kapag wala ng trabaho, at kung gustong 

kumuha ng Pambansang Seguro sa Kalusugan, dalhin ang dokumento sa pagtigil sa 

trabaho at ang resident kard at ang malalaman ang personal na numerong dokumento 

(tulad ng my number kard). 
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  ＊Kung may seguro na sa trabaho at gustong itigil ang Pambansang Seguro sa 

Kalusugan.Dalhin ang sulat na ipinagkaloob ng kumpanya o ang kard ng seguro ng 

trabaho at resident kard at ang malalaman ang personal na numerong dokumento 

(tulad ng my number kard). Sa kasong ito, kailangang bayaran ang buwis ng seguro 

hanggang sa nakaraang buwan ng pagtigil ng Pambansang Seguro sa Kalusugan. 

➢ MATAAS NA GASTOS SA MEDISINA 

Kapag ang binayaran ng isang tao sa ospitas sa isang bwan ay nalagpasan ang isinaad 

na halaga ay mag pasa lamang ng apikasyon para mabalik ang nagastos na halaga. 

Ang mga mapapasama dito ay magbibigay ng porm ng aplikasyon pagkalipas ng 

dalawang bwan mula sa munisipyo. Kaya naman huwag hayaan makaligtaan ito. 

➢ KAPAG NANGANAK AT NASAWIAN 

Kapag nanganak ang nakasali sa pambansang seguro ng kalusugan makakatanggap 

ito ng suporta para sa panganganak(Lump Sum Birth Allowance/shussan ikuji ichijikin). 

At kapag yumao ang nakasali sa pambansang seguro ng kalusugan makakatanggap 

ang nagpalibing ng nagatos sa pampalibing. Parehas na kailangan magpasa ng 

aplikasyon para makatanggap nito. 

 

4 PAMBANSANG PENSYON (KOKUMIN NENKIN) 

Seksyon ng Seguro sa Kalusugan at Pensyon (HOKEN NENKIN-KA)  

(Tauhan para sa Pensyon) Tel : 054-626-1114 

Ang panukala ng pensyon ay nasa ilalim ng Nihon Nenkin Kiko (Japan Pension Service). 

Ang kahit sino na nakatira sa bansang Hapon simula sa 20 hangang 60 taong gulang ay 

kailangangang sumali sa Pambansang Pensyon. Ang kontribusyon na 10 taon sa may 

eksempsyon na taon ay makakatanggap ng pensyon sa ika 65 taong gulang. Kung gusto 

ng umalis ng bansang Hapon at may kontribusyon ng mahigit 6 na buwan pataas, maaring 

gumawa ng aplikasyon para makuha ang lump-sum na refund ng bayaran at kailangang 

gawin ito sa loob ng 2 taon mula sa pag-alis ng Japan. 

 

＜PAMBANSANG PENSYON＞ 

 Ang may seguro Paraan ng pagbayad 

Kategorya Sariling Kabuhayan (kagaya ng magsa- 
Ang galing sa opisina ng Pambansang Pensiyon(Nenkin Jimusho) na 
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1  saka at mangingisda) propesyonal na 

freelance, studyante, at walang trabaho. 

Edad: 20~60  

payslip ay bayaran sa konbini na tindahan o banko. Posible din 

mabayaran sa credit card. 

Kategorya 

2 

Sa mga nagta-trabaho na may 

kontribusyon sa Pensyon sa trabaho 

(KOSEI-NENKIN) o sa Seguro sa 

Publikong Pensyon (KYOSAI-NENKIN) 

Ibabawas sa sweldo 

Kategorya 

3 

Ang asawa sa kategorya 2. Hindi kailangan babayaran, ang asawa na may kategorya 2 ng 

Pambansang Pensiyon ang nakasaad na magbayad ayon sa 

sistema. 

 

◆ SEGURO SA PAG-AALAGA (KAIGO HOKEN) 

Seksyon sa Seguro sa Pangangalaga ng Matatanda (Kaigo Hoken Ka)   

Tel：054-626-1159 

Mabilis na dumarami ang matatanda sa lipunan ng Japan. Tumataas ang populasyon, at 

nangangailangan ng pangangalaga, ngunit mahirap na suportahan ng pamilya lamang dahil 

sa pagbaba ng panganganak at mga pamilya na nukleyar. 

 Ang "sistema ng seguro sa pangangalaga " ay nagsimula noong Abril 2000 at layuning 

suportahan ang lipunan sa kabuuan upang suportahan ang pangangalaga sa matatanda 

upang may kapayapaan ng isip sa panahon na kailangan nila ng pangangalaga. 

Ang mga tagasubkriber ang nagbabahagi ng bayad sa seguro, tatanggap ng rekognasyon 

sa pangangailangan, at tatanggap ng kinakailangang serbisyo sa pangangalaga. 

SEGURO SA PAG-AALAGA (KAIGO HOKEN) 

●Nagpapatupad na Nangangatawan 

Ang munisipalidad ang nagpapatupad sa seguro sa pangangalaga ng matatanda. Bilang 

mga tagaseguro sa tanggapan ng munisipyo, nagpapatakbo ng negosyo sa mga premiyum 

ng seguro at mga pampublikong gastos bilang mapagkukunang pinansyal. 

●Subskrayber（Mga taong may Seguro） 

Ang mga subskrayber (mga taong nakaseguro) sa pag-aalaga ay may ibat-ibang uri kagaya 

ng Uri 1 (65 taong gulang at higit pa) at ang uri 2 (40 hanggang 64 taong gulang na 

subskriber). Para sa mga dayohan, kung mayroon kang pahintulot na mananatili sa Japan 

nang higit sa 3 buwan, dapat kang magpatala sa seguro sa pangangalaga. 

Sa uri 1 ay kahit anuman ang dahilan ng sakit, ang uri 2 ay kinakailangang makakuha ng 
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sertipikasyon ng pangangalaga kung kinakailangan para sa pangangalaga dahil sa sakit 

(tiyak na uri ng sakit) Makatanggap at maaari mong gamitin ang serbisyo ayon sa bawat 

estado ng pangangailangan ng pangangalaga. 

●Premiyum ng Seguro 

Ang uri 1 na seguro ay binabawas sa pamamagitan ng pagbawas mula sa pensiyon o sa 

pamamagitan ng pagbabayad nang direkta . Ang uri 2 na seguro ay magbabayad kasama 

ng pambansang seguro sa kalusugan o sa seguro sa kalusugan sa lugar ng pinag-

tatrabahoan . Para sa uri 1 at ng uri 2 na seguro, ang premiyum ay kinakalkula ayon sa 

sitwasyon ng buwis at kita ng puno ng pamilya. 

 

●Halaga ng Pasanin Kapag Ginagamit ang Serbisyo 

Kapag ginagamit ang serbisyo ng nakakaseguro sa pangangalaga, ang halaga na 

papasanin kapag ginagamit ang serbisyo ay 10 % (sa mga taong may tiyak na kita ay 20%, 

30% naman sa mga taong malaki ang kita). 

 

●Pag-Gamit ng Serbisyo sa Pangangalaga 

Kapag nararamdaman na kailangan ang serbisyo ng pangangalaga, kailangang mag-

aplay para sa sertipikasyon ng pangangalaga sa munisipyo, at pinagpapasiyahan kung 

kailangan o hindi ang serbisyo ng pangangalaga pagkatapos ng pagsusuri, at pag-apruba 

upang makakuha ng uri ng antas ng pangangalaga. Mangyaring makipag-ugnay sa 

Seksyon sa Seguro sa Pangangalaga ng Matatanda para sa mga detalye. 

 

◆ MEDIKO・PAGSUSUSRING MEDIKO (IRYO・KENSHIN) 

1 ALAGANG PRENATAL AT MEDIKNG EKSAMINASYON SA BATA AT BAKUNA 

(NINPU・NYUYOJIKENSHIN TO YOBO SESSHU) 

Seksyon sa pagtataguyod ng Kalusugan (Kenko Zukuri Ka)Tel：054-627-4111 

Upang panatiliin ang kalusugan ng ina at anak, nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng: 

－Pagkamit ng libreta sa pang-kalusugan ang ina at bata 

－Patnubay at payo sa pag-alalaga ng Bata  

－Konsultasyon at eksaminasyon tungkol sa kalusugan 

－Pagbibisita ng mga kawani sa inyung tirahan para sa konsultasyon 
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－Bakuna 

Makikita ang mga impormasyon ng mga serbisyo sa “KOHO YAIZU”  

(Pahayagan ng Siyudad ng Yaizu). 

2 PAG-SUSURI SA KALUSUGAN (KENKO SHINSA) 

 Seksyon sa Pagtataguyod ng Kalusugan (Kenko Zukuri Ka) Tel：054-627-4111 

Ang siyudad ay nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng:  

- Pag-susuri ng kalusugan (pagsusuri ng tanging sakit, kanser) 

- Konsultasyon sa Kalusugan  

- Pagbibisita ng mga kawani sa inyong tirahan para sa patnubay sa kalusugan 

 

3  ALAGANG MEDIKO (IRYO) 

●Lunes～Biyernes   

Ospital ng Yaizu (YAIZU SHIRITSU SOGO BYOIN) Tel : 054-623-3111 

(Unang Pagsuri: Lunes~Biyernes, 8:00am ~ 11:00am) 

(Regular na pagsuri: Lunes~Biyernes, 8:00am ~11:30am) 

－Ibang klinik at Ospital 

●Sabado,Linggo at Pambansang Holiday: 

－Klinik at Ospital (Ito ay makikita sa “KOHO YAIZU” pahayagan ng siyudad ng Yaizu , 

makukuha sa unang araw ng buwan. (Naka salin sa salitang Portuguese, Spanish, at 

English,Tagalog at Bisaya ang “KOHO YAIZU”) 

●Pang-Gabi na Klinik at Ospital 

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

Tel：054-644-0099    (Lunes~Biyernes: 7:30pm-10:00pm) 

(Sabado at Linggo: 7:30pm–hanggang sa kinabukasan na 7:00am) 

 

◆ BUWIS (ZEI) 

Kahit na dayuhan,kailangan mag bayad ng buwis kagaya sa mga residente na hapones.  

1 BUWIS NG KINIKITA (SHOTOKU ZEI) 

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

Buwis na ipinapataw sa kinikita ng isang taon. Ang tumatanggap ng suweldo mula sa 

kumpanya ay binabawasan mula sa buwanang suweldo. Ang may kita maliban sa 
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suweldo ay dapat magdeklara ng kinikita sa nakaraang taon sa tanggapan ng buwis sa 

pagitan ng Pebrero 16 at Marso 15 bawat taon. Ang deklarasyon na ito ay tinatawag na 

"Kakutei Shinkoku". 

 

2 BUWIS NG MAMAMAYAN (JUMIN ZEI) 

Seksyon sa Buwis (Tanggapan ng Buwis ng Mamayan)  Kazeika (Shiminzei Tanto) 

Tel：054-626-2149  

Sa mga nakatira sa Siyudad ng Yaizu sa Enero 1 at residente ng Japan na mahigit isang 

taon ay dapat magbayad ng buwis ayon sa kinikita. 

① DEKLARASYON 

Sa pagitan ng Pebrero 16 at Marso 15 bawat taon, dapat magdeklara ng kita sa 

nakaraang taon sa Munisipyo. Gayunpaman, ang nakapag- deklara sa tanggapan ng 

buwis at nagsumite sa lungsod na inuulat ukol sa suweldo mula sa kumpanya ay hindi 

kailangang magsumite ng deklarasyon sa tanggapan ng munisipyo.  

② ABISO 

Ipapadala ang abiso ng bayaran sa kalagitnaan ng Hunyo. Sa magpapabawas sa 

suweldo, ang halaga ng buwis ay pinapadala sa kumpanya sa kalagitnaan ng Mayo. 

 

3 BUWIS NG ARI-ARIAN・BUWIS NG PLANO SA LUNGSOD 

(KOTE SHISAN ZEI・TOSHI KEKAKU ZEI) 

Seksyon sa Buwis（Tagapamahala ng Lupa） Kazeika (Tochi Tanto) Tel：054-626-1149  

Tagapamahala ng Gusali  (Kaoku Tanto) Tel：054-626-2150  

(Halaga ng Ari-arian / Tagapamahala ng Buwis) (Shokyakushisan / Jozeitanto) 

Tel：054-626-1142  

Bilang ika-1 ng Enero, ang mga nagmamay-ari ng lupa, bahay at mga ari-arian ng 

nasasakupan sa syudad ng Yaizu ay dapat magbayad ng buwis ayon sa presyo ng ari-

arian. Gayundin, sa lupa at bahay na matatagpuan sa mga lugar ng pagpaplano ng 

lungsod, ang mga buwis sa pagpaplano ng lungsod ay dapat ding bayaran. 

Darating ang notipikasyon sa umpisa ng bwan ng Mayo. 
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4 BUWIS NG MALILIIT NA KOTSE / KLASIPIKASYON  

(KEJIDOSHA ZEI(SHUBETSU WARI) 

Seksyon sa Buwis (Kazeika)  Halaga ng Ari-arian・Tagapamahala ng Buwis 

(Shokyakushisan) Tel：054-626-1142 

Sa Abril 1, ang nagmamay-ari ng kotse at motorsiklo na mas mababa sa 660 cc ay dapat 

magbayad ng buwis(Klasipikasyon) sa sasakyan ayon sa uri nito. Makakatanggap ng 

paunawa sa buwis sa kalagitnaan ng Mayo. 

 

5 BUWIS NG PAMBANSANG SEGURO SA KALUSUGAN  

(KOKUMIN KENKO HOKEN ZEI) 

Seksyon ng Seguro at Pensyon (Hoken Nenkin-ka) Tel: 054-626-1113 

Ang mga taong pasok(nag babayad) sa Pambansang Seguro ng Kalusugan ay 

kapag nag papatingin sa ospital ay nababawasan ang binabayaran dahil sa buwis ng 

kalusugan. Huwag hayaan na hindi mabayaran ang buwis ng kalusugan. 

Ang buwis ng Seguro nag-iiba ang pag ka-kalkula dipende sa kalagayan ng kinikita, 

ari-arian at bilang ng kasapi sa kabahayan. Para sa karagdagan impormasyon ay balikan 

lamang ang pang-9 na pahina. 

 

6 BAYARAN NG BUWIS (NO ZEI) 

Seksyon tungkol sa Bayarin ng Buwis (Nozei Sokushinka) Tel：054-626-1140  

Babayaran sa institusyong pinansyal, post office o convenience store ang papel na 

babayaran (nakalakip sa sulat ng abiso) sa bawat nakatugon na petsa ng bayaran. 

Gayundin, kung mag-aaplay ka para sa pagkaltas sa banko sa isang institusyong 

pinansyal, ito ay makakaltas sa nakatugon na petsa ng bayaran. Maaari din magbayad 

sa pamamagitan ng credit card, magpunta sa Website ng “Yahoo! 公金
K O K I N

支払い
S H I H A R A I

” (public 

money payment) gamit ang inyong kompyuter o Smart Phone. 

Kapag may problema ukol sa bayaran ng buwis, mangyaring kumonsulta sa munisipyo. 
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●KONSULTASYON NG BAYARAN SA BUWIS SA GABI AT LINGGO  

  Tumatanggap ng konsultasyon ukol sa bayaran ng buwis tuwing gabi ng Huwebes at 

tuwing pang-apat na Linggo ng buwan. Ang mga sumusunod ay ang oras ng tanggapan. 

 

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

 

・Pang-apat na Linggo ng Buwan---- 9:00am～4:00pm. 

 

※ Walang Interpreter sa bawat huwebes ng gabi. 

※ May Interpreter ng Ingles, Tagalog, Bisaya, at Portuges sa ika 4 na linggo bawat 

buwan  
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◆NURSERY・KINDERGARTEN・PAARALAN 

(HOIKU SHO・YOCHI EN・GAKKO) 

 

1 NURSERY (HOIKU SHO) 

Seksyon ng Nursery at Kindergarten (Hoiku / Yochien Ka)  

Tel：054-626-2772 Tanggapan ng Munisipyo sa Atore 

May nursery na magbabantay kung hindi ninyo kayang bantayan ang bata sa buong araw, 

dahil sa rason na may trabaho atbp. May mga pamantayan para makapasok sa nursery, 

matatangap kung mapatunayan na kailangang alagaan ang bata. Mangyaring komunsulta 

ukol sa pamantayan at proseso sa Seksyon ng Nursery at Kindergarten at sa Sentro ng 

Serbisyo ng Mamamayan ng Oigawa.  

 

2 KINDERGRATEN (YOCHI EN) 

Seksyon ng Nursery at Kindergarten (Hoiku / Yochien Ka)  

Tel：054-626-2772 Tanggapan ng Munisipyo sa Atore 

Ang mga batang may edad na 3 hanggang 5 ay maaaring pumasok, ngunit hindi ito 

sapilitan. Iba't iba ang pagtanggap ng edad sa kindergarten. 

【Kindergaten na Publiko】 

Para sa 4~5 taong gulang － Otomi Yochien, Satsuki Yochien 

Para sa 3~5 taong gulang － Shizuhama Yochien, Shizuhama Yochien Shimofuji Bunen, 

Oigawa Nishi Yochien, Oigawa Minami Yochien 

Mangyaring tumawag at kumonsulta ukol sa ibang pribadong paaralan ng kindergarten. 

●Proseso ukol sa pagpasok sa mga Pampublikong Kindergarten 

Kapag nais ipasok sa publikong kindergarten, punan ang kinakailangang porma ng 

aplikasyon at isumite ito sa kindergarten. Ang mga porma ng aplikasyon ay nasa bawat 

kindergarten at tinatanggap sa anumang oras. Kapag pumasok sa kindergarten, ang 

bayad sa pag-aalaga ng bata at sarit-saring gastusin ay kinakailangan. Ukol sa 

karagdagang katanungan tumawag sa Seksyon ng Nursery at Kindergarten. 

●Halaga ng bayaran ng Nursery 

Kapag papasok ng nursery, kinakailangan ang bayad sa pag-paalaga ng bata, maliban sa 
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mga taong may ilang kondisyon. Kinakalkula ang bayad sa nursery batay sa munisipal na 

buwis ng magulang. Kung may ibang tao na nag-aalaga sa bata maliban sa magulang 

(mga lolo't lola atbp.) o ang pangunahing kabuhayan maliban sa magulang (mga lolo't lola 

atbp.), Kakalkulahin ayon sa sitwasyon ng buwis ng mga taong nakasaad. Ukol sa 

karagdagang katanungan tumawag sa Seksyon ng Nursery at Kindergarten. 

 

3 PAARALAN ELEMENTARYA HAISKUL (SHAGAKKO AT CHUGAKKO)   

Mula sa Abril 1, inaasahan na ng mga magulang ay makakapaghanda ng lugar na 

magagamit ng kanilang mga anak na estudyante na may edad na 6 hanggang 14. 

Notipikasyon para sa Paglipat (Yaizu City Hall Citizens Section o Oigawa Citizens service 

Center)  

Matapos na maipasa ang Notipikasyon para sa     Paglipat, ang susunod na gagawin 

ay magtungo sa Yaizu Board of Education. 

Board ng Education, Seksyon para sa Edukasyon sa Paaralan (KYOIKU IINKAI, GAKKO 

KYOIKU-KA) sa Sangay ng Munisipyo sa Oigawa (Oigawa Chosha) Tel: 054-662-0586  

Kahit na hindi mag-aaral sa mga pampublikong elementarya,                      

junior, o senior high school sa Yaizu ay nararapat parin na magtungo sa Board ng     

Edukasyon. 

 

 

 

 

 

 

Kung nais na mag-aral sa mga papublikong elementarya, junior, o senior high school sa 

Lungsod ng Yaizu: 

・May 6 na taon na kurikulum ang elementaryang paaralan at nag uumpisa ito sa buwan 

ng Abril at sa edad na 6 taong gulang. 

・May 3 taon na kurikulum ang junyor haiskul na paaralan at nag uumpisa ito sa buwan 

ng Abril at sa edad na 12 taong gulang. 

Kung papasok sa paaralan para sa mga banyaga: 

   Ang Board ng Edukasyon ay kukumpirmahin ang pangalan at 

distrito ng paaralan. 

Kung hindi papasok sa paaralan: 

   Ang Board ng Edukasyon ay hihingi ng karampatang rason at magbibigay 

ito ng konsultasyon. 
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・Paaralan at aklat ay walang bayad sa paaralan ng munisipalidad. Ang mga gastusin 

tulad ng tanghalian, kagamitan sa paaralan, Field Trip ay may bayad 

・Salitang Hapon ang gamit sa klase t sa mga pang-araw-araw na aktibidad sa paaralan. 

・Kung hindi marunong magsalita ng Hapon ang bata, maaaring humingi ng tulong ang 

magulang sa mga support staff sa paaralan para sa lenguahe at sa mga aralin. 

 

―PAMAMARAAN NG APLIKASYON (HAIRU TAME NO TETSUZUKI NO SHIKATA)―  

１ PUMUNTA SA KONSEHO NG EDUKASYON PARA SA PROSESO 

(1) Tawagan ang Konseho ng Edukasyon para sa petsa at oras ng pulong ng aplikasyon.   

(2) Dalhin ang pasaporte at tarheta ng tirahan ng magulang at anak, gawin ang aplikasyon sa 

Konseho ng Edukasyon. Dalhin kung merong selyo (hanko) 

    Paunawa: Sa hindi nakaiintindi ng salitang hapon,magsama ng tagapagsalita 

 

2 MAGTANONG NG DETALYE SA PAARALAN 

(1) Pagkatapos ng aplikasyon sa Konseho ng Edukasyon, tawagan ang itinalagang paaralan,at 

ipaalam na gustong makatanggap ng paliwanag, at petsa at oras sa pagpupulong.  

(2) Pumunta sa paaralan para sa impormasyon tungkol sa mnga tuntunin, pang araw-araw na 

aktibidad, bayaran, atbp. 

(3) Pag-usapan kung kailan nakatakda ang araw ng pag pasok sa paaralan. 

  Paunawa: Sa hindi nakaiintindi ng salitang hapon, magsama ng tagapagsalita 

 

※PAUNAWA SA PAG SUMITE NG APLIKASYON 

・Hindi makapag-aral kung hindi magbigay alam ng paglipat sa Siyudad ng Yaizu 

・Ang paaralan na papasukan ay pinag papasiyahan sa distrito ng inyong tinitirahan. 

Kapag lumipat ang anak ay magbaabgo ang kanyang papasukang paaralan. 

・Bilang pangkalahatang tuntunin, makapasok sa baitang o grado depende sa edad  

・Halos magkakaiba ang araw nag pag-poproseso ng Konseho ng Edukasyon at paaralan. 

Kakailanganin ng ilang araw ang prosesong ito. 

・Makakatanggap ng parehong edukasyon at pakikitungo kagaya sa mga batang hapon. 

At pinapaalala na sundin ang tuntunin ng paaralan. 
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・Kung naka pag-aral na sa Japan o lilipat sa ibang paaralan, kailangang ipagbigay alam 

 sa Konseho ng Edukasyon. 

・Kung titigil na sa pag-aaral, kailangang magbigay alam sa paaralan. 

＊Sa may katanungan, pakitawagan ang Konseho ng Edukasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆SUPORTA SA BATA・SERTIPIKO NG BENEPISYO NG MEDIKAL NA GASTUSIN SA 

MGA BATA (JIDO TEATE・KODOMO IRYOHI JUKYU SHA SHO) 

Seksyon sa Suporta ng Pag-aalaga ng Bata (KOSODATE SHIEN KA)  

Tanggapan ng Munisipyo sa Atore (ATORE CHOSHA) Tel : 054-626-1137  

 

1  SUPORTA SA BATA (JIDO TEATE) 

Sa nagpapalaki ng mga bata na wala pang 15 taong gulang ay makakatanggap ng suporta 

para sa mga bata, makatanggap hanggang sa edad ng 15 taong gulang.  

Mag sumite ng aplikasyon upang makatanggap ng suporta sa bata, kailangang mag-aplay 

pagkapanganak o kapag lilipat ng tirahan sa loob ng Syudad ng Yaizu. 

Para sa karagdagang detalye tumawag sa Seksyon sa Suporta ng Pag-aalaga ng Bata. 

Matatanggap na Halaga（buwanang Halaga・bawat tao） 

Klasipikasyon Halaga sa Limitasyon ng kita 

Humigit sa Halaga sa 

Limitasyon ng kita 

3 taon pababa 15,000 yen 5,000 yen

（kalahatan） 

 

3 taon hanggang elementarya 

( una at pangalawa na anak ） 
10,000 yen 

Kontak 

  Konseho ng Edukasyon ng Yaizu ,  

Seksyon ng Edukasyon ng Paaralan 

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

1 F, Oigawa Cho-sha, Yaizu City Hall 

900 Munadaka, Yaizu-city 

TEL: 054-662-0586 
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3 taon hanggang elementarya 

( mula pangatlong anak ） 
15,000 yen 

 

Estudyante ng Haiskul 10,000 yen 

  ＊Kabilang ang una at pangalawang anak sa bilang ng bata na nag 18 taong gulang sa 

unang Marso 31.  

2 SERTIPIKO NG BENEPISYARYO NG MEDIKAL NA GASTUSIN SA MGA BATA  

(KODOMO IRYOHI JUKYU SHA SHO) 

Para sa mga batang wala pang 18 taong gulang na mayroong seguro sa pangkalusugan, 

makakatanggap ng sertipiko ng benepisyaryo ng medikal na gastos sa mga bata. 

Kakailanganin ang aplikasyon para sa pagbibigay ng Pambatang Kard para sa mga 

Gastusing Mediko. Kung ipapakita ang kard ng seguro sa pangkalusugan at sertipiko ng 

benepisyaryo ng medikal na gastos sa mga bata sa isang institusyong medikal, 

makakatanggap ng subsidya gaya ng ipinapakita sa talahanayan sa ibaba 

 

BALANGKAS NG SISTEMA 

Edad ng Benepisyaryo 

Magtatapos ang pagtanggap sa unang Marso 

31 ng edad na 18. 

(Sa pinanganak ng Abril 1, tatanggap hang- 

gang sa naunang buwan ng Marso 31) 

Pa 

Ospital 

Obligasyon sa Pag-babayad         Walang Babayaran 

Karaniwang halaga ng bayad 

sa pagkain at gamot 
       Nakalakip sa Suporta 

Pasuri 

Obligasyon sa Pag-babayad        Walang Babayaran 
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〔PANGUNAHING LUNAS〕 

 

◆ SUNOG (KAJI) ・BIGLAANG SAKIT (KYUBYO) ･AKSIDENTE SA GAS (GAS JIKO) 

Pag mayroong sunog, aksidente, biglaang sakit o sakuna, maging mahinahon at tumawag 

sa nakatalang numero. 

 

Sunog, biglaang sakit, aksidente, pagsingaw 

ng gas o pagsabog ng gas 

 

Tel:119   (Bumbero / Shobou Sho) 

Walang bayad ang pag-tawag sa 119 sa pam-publikong telepono.  

 

1. SUNOG (KAJI) 

(1) Sumigaw ng "KAJI!" sa malakas na boses upang mapansin ng ibang tao sa paligid. 

(2) Tumawag sa 119 (Bumbero), at ibigay ang “lokasyon, o palatandaan malapit sa 

sunog, at ang inyong pangalan.”  

 

2. BIGLAAN SAKIT (KYUBYO) 

Kung kailangan ng madaliang lunas sa biglaang sakit, tumawag sa 119 (Bumbero) at 

ibigay ang lokasyon (o palatandan sa inyong kinaroroonan), at ang inyong pangalan at 

sintomas. 

 

3. AKSIDENTE SA GAS (GAS JIKO)    (Butas sa tubo(pagsingaw) ng Gas O 

Pagsabog)     

(1) Ang pag-gamit ng hindi maayos at sirang aparato ng gas ay maaring sanhi ng 

aksidente. Kung may naa-amoy kayo sa inyung aparato ng gas, patayin kaagad at 

buksan ang mga bintana. Huwag ninyung buksan o gamitin ang mga aparato ng 

kuryente at gas. 

(2) Tumawag sa kompanya ng gas o sa tindahan ng propan gas upang mapatingnan 

kung may depekto. 

 

 

 

 

 

Tel:119
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◆  AKSIDENTE SA DAAN (KOTSU JIKO)・KRIMEN (HANZAI) 

Sa aksidente at krimen, maging mahinahon at tumawag sa naitalang numero sa ibaba. 

 

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

 
 
1 AKSIDENTE SA DAAN (KOTSU JIKO) 

・Kung may napipinsala, unang tumawag sa 119 at pagkatapos sa 110 (Pulis) 

Alamin ang pangalan, tawagan, tirahan at plaka ng sasakyan sa na kabanggaan. 

 

 

2. KRIMEN (HANZAI) 

(1) Kung may nakawan, o krimen, na nakita o nakaranas tumawag sa 110.   

Ang patrol na sasakyan ng pulis ay pinapapunta kaagad habang kayo ay tumatawag sa 

110. Dapat mahinahon upang maibigay ang detalye sa operator. 

 
    

   Ibigay ang impormasyon : 

Anong nangyari?  Saan?   Kailan?  Sino ang may gawa ng krimen?  

  May napinsala ba?  Ibigay ang inyung tirahan, pangalan at numero ng telepono. 
 

Kung ikaw ay tumatawag sa cell phone, kailangang ibigay sa operator ang lokasyon at 

mga palatandan ng inyung kinaroroonan.   

 
 

(2) Sa panahon ng kagipitan at emerhensya、Dapat marunong magsalita ng hapon sa 

pagbibigay ng inyong lokasyon at palatandaan ng inyong kinaroroonan. 
 

  Kung hindi kayo maka pagsalita ng hapon, maaring maki-suyo sa nakakapagsalita.   

Sa hindi emerhensya na pagtawag (mga katanungan）tumawag sa numero sa ibaba. 

     

Departmento ng Pulisya ng Yaizu (Yaizu Keisatsu Sho) Tel : 054-624-0110 

Pamunuan ng Pulisya ng Shizuoka  Tel : 054-271-0110 (Shizuoka Ken Keisatsu Honbu)  

#9110 (Linya ng Konsultasyon sa Pulisya)  

  

 

 

 

Krimen, Aksidente sa daan Tel : 110 / Pulis  (Keisatsu) 

Kung may Napipinsala Tel : 119 / Bombero (Shobo Sho) 

Tel:054-271-0110
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◆ SAKUNA (LINDOL・BAGYO) 

 

1  LINDOL (JISHIN)  

 

・Una, protektahan ang sariling kaligtasan. Kung mahina na ang pag-yanig, siguraduhin na 

walang naka bukas na kasangkapan na maaring mag simula ng sunog. Kung lalabas, 

mag-ingat sa mga basag na bintana, o mga nahuhulog galing sa bubong. Magsuot ng 

helmet. 

・Ang mnga nakatira sa tabing dagat ay kailangang lumikas kaagad upang maka ligtas sa 

(TSUNAMI). Kailangang alamin sa una pa lang kung saan ang lokasyon ng ligtas na lugar.  

Ang matataas na konkretong gusali ay ligtas na lugar. Ihanda ang helmet at flashlight at 

iseguro talian ang mga muwebles ng bahay sa may dingding.   

※Kailangang magtulungan pag-katapos ng lindol. Kailangang sumali sa mga pagsasanay 

ng unang lunas o emerhensya.  

2 IMPORMASYON KAUGNAYAN SA LINDOL NG KANAL NG NANKAI (EMERGENSI)  

(NANKAI TORAFU JISHIN RINJI JOHO) 

Kapag may malaking lindol na magaganap sa kanal ng Nankai, ang impormasyon na may 

kaugnayan sa lindol ng kanal ng Nankai (bukod tangi), at kapag may naobserbahang 

abnormal na pangyayari, ay ipapahayag mula sa ahensya ng Meteorolohikal. Sa mga tao 

na nakatira sa isang mapanganib na lugar na malapit sa karagatan o sa paanan ng bundok, 

ihanda ninyo ang kagamitan sa pangunahing lunas upang makahanda kaagad sa paglisan. 

3  BAGYO (TAIFU) 

Malaking bagyo (kadalasan tumatama sa gitna ng Agosto at Oktubre) magdudulot ng baha 

at pag kasira ng inyong ari-arian. Kailangan makinig sa balita sa radyo at telebisyon. Ang 

matatakbuhan na ligtas na lugar ay ang pinakamalapit na sentro ng komunidad, paaralang 

elementarya o haiskul, sentro ng pansala ng sakuna (Komyuniti Bosai senta) .Kung may 

anunsyo ukol sa paglisan kung may sakuna, pumunta kaagad sa evacuation center at 

dalhin ang kagamitan ng pang-unang lunas. Kung mapanganib sa labas dahil sa lakas ng 

ulan at malakas na hangin, pumanhik sa pinaka mataas na lugar sa loob ng gusali. Mag 

handa ng mga flashlights at pagkain na magagamit at makakain sa panahon ng emergensi. 
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※Rekomendasyon: ang helmet at flashlights ay ang pang unang gamit pag may sakuna. 

Para umiwas sa pinsala na mahulugan ng muwebles ng bahay, iseguro ang mga 

muwebles sa may dingding at lagyan ito ng saklong na pwede mabili sa DIY (do it 

yourself) na tindahan. 

4  PAGSASANAY SA PREBENSYON NG SAKUNA (BOSAI KUNREN) 
      

Seksyon sa Prebensyon ng Sakuna ng Lokalidad (Chiiki Bosai Ka) Tel : 054-623-2554 

 
     
  Upang maprotektahan ang sarili at pamilya sa lindol sa kanal ng Nankai,mahalaga na 

maghanda ng sapat mula sa karaniwang oras. Aktibong lumahok sa mga pampook na 
pagsasanay sa pag-iwas sa sakuna. 
 
●Paunang pagsasanay sa sakuna 

10 araw kabilang ang Marso 11（panahon ng promosyon ng prebesyon ng Tsunami） 

●Kabuuang Pagsasanay sa Prebensyon ng Sakuna 

Setyembre 1 o kaya sa lumipas na unang Linggo 

●Pagsasanay sa Prebensyon ng Sakuna sa Pook 

Unang Linggo sa Disyembre（Araw ng Prebensyon ng Sakuna sa Pook） 

       

5  MENSAHENG GALING SA LUNGSOD SA PANAHON NG MAY SAKUNA (YAIZU 

BOSAI MERU) 

Seksyon sa Prebensyon ng Sakuna ng Lokalidad (Chiiki Bosai Ka) Tel : 054-623-2554 

Kapag mayroon sakuna tulad ng mga bagyo at lindol ay magbibigay ng mensahe. Ang 

mensahe ay makakapili mula sa Ingles, Portugese, o wikang Hapon. Kapag nagparehistro 

makakatanggap ng mensahe (balita) tungkol sa lindol, tsunami, panahon at warning sa 

landslide. 

Kapag magpaparehistro ay, magpasa ng walang laman na mensahe sa sumusunod na 

Email address.  yaizu-entry@tokyoanpi.sbs-infosys.com 

Kapag nakatanggap ng sagot, pindutin lamang ang URL na nakalagay at magpatuloy sa 

pagrehistro. 

 

 

mailto:yaizu-entry@tokyoanpi.sbs-infosys.com
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〔ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY〕  

 

◆ MENSAHE NG LUNGSOD NG YAIZU (YAIZU SHI KARA NO OSHIRASE9 

 

1．PAHAYAGAN NG LUNGSOD (SHI NO KOHOSHI) 

 Ang pahayagan ng siyudad ay tinatawag na “KOHO YAIZU”,at pinamahagi kasabay ng 

dyaryo sa unang araw ng buwan.   

Para sa karagdagang kaalaman sa “KOHO YAIZU” tumawag sa: 

 Seksyon ng Lupain ng Lungsod (City Sell-ka) Tel : 054-626-2145 

Mayroong Portuguese, Spanish, English,Tagalog at Bisaya na bersiyon ang “KOHO YAIZU” 

sa Munisipyo at Publikong Pamahalaan.  

At bilang karagdagan makikita din sa QR code na nasa ibaba.  

 
 Para sa wikang banyaga na bersiyon ng “Koho Yaizu”, tumawag sa: 
 

 Seksyon sa Pakikipagtulungan sa Mamamayan (Shimin Kyodo-ka) TEL：054-626-2191 .      
Portuguese    Spanish      Tagalog     Bisaya      English 

 
 

2．WEBSITE NG LUNGSOD (SHI NO HOMEPAGE) 

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

 Mababasa sa wikang Hapon, English, Spanish, Portuguese, Chinese, Tagalog, at Bisaya. 

 

3 ABISO GALING SA MUNISIPYO (SHI KARA NO TSUCHI)  Kung may natatangagap na sulat na abiso, alamin ang laman at kung mayroong bagay na 

hindi naiintindhan,tawagan ang kinauukulan sa nakasulat na numero sa sobre o sa  

nilalaman ng sulat.  

      At kung hindi maiintindihan ang wika at sulat ng hapon, paki-tawagan ang 

Seksyon sa Pakikipagtulungan sa Mamamayan (SHIMIN KYODOKA) Tel : 054-626-2191  

 

TEL:054-626-
http://www.city.yaizu.lg.jp/
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◆ KONSULTASYON (SODAN) 

1  KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN / SENTRO PARA SA MULTIKULTURAL 

NA PANGKALAHATAN KONSULTASYON SA LUNGSOD NG YAIZU 

(GAIKOKU JIN SOUDAN / YAIZU SHI TABUNKA KYOSE SOGO SODAN SENTER) 

Seksyon sa Pakikipagtulungan sa Mamamayan (SHIMIN KYODOKA) Tel : 054-626-2191  

Kung may problema ukol sa pag-kakaiba ng kultura at pag-kakaiba ng wikain. Tumutulong 

kami sa lahat ng dayohan para maging maayus ang pamumuhay sa Siyudad ng Yaizu.  

⚫ Maa-aring i-konsultang bagay 

Aplikason na kailangan sa munisipyo, karapatan ng pag tira sa bansang Hapon(Visa), 

trabaho, welfare, panganganak, pag papalaki ng bata. 

⚫ Wika, oras at araw 

● Mayroong Portuguese, Tagalog, Bisaya, at Ingles na Interpreter. 

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

      ●Mayroong Espanyol na Interpreter 

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

※Mayroon interpreter sa Tanggapan ng Oigawa ng Portuguese ay tuwing ika-1 at 

3 ng Miyerkules simula 8:30am -11:30am, Tagalog, Bisaya at Ingles ay tuwing ika-

2 at 4 ng Miyerkules. 

2  TANGGAPAN NG SARI’T-SARING KONSULTASYON  

(IROIRO NA SODAN NO MADO GUCHI) 

Konsultasyon para sa mga Mamamayan (Shimin Soudan Shitsu)  

Tel : 054-626-1133, Tanggapan ng Munisipyo sa Atre 

May serbisyong konsultasyon sa munisipyo. Kung kayo ay may problema, huwag mag 

alinlangang tumawag sa amin. Ang konsultasyon ay libre at mahigpit na kumpidensyal. 

gustong komonsulta, kinakailangang tumawag ng maaga. 

 

3  KONSULTASYON PARA SA MGA BATA (KODOMO NI KAN SURU SODAN) 

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

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

Kung mayroon problema tungkol sa pamumuhay at pagpapalaki ng bata, at iniisip ang 

TEL:054-626-1165
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relasyon ng magulang at anak magkonsulta lamang. 

 

4  KONSULTASYON UKOL SA PAGLAKI NG BATA (HATTATSU NI KAN SURU SODAN) 

 Sentro ng Konsultasyon para sa mga Bata (Kodomo Sodan Senta) 

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

Tumatanggap ng konsultasyon ang mga tagapayo ng sikolohiya at kawani sa 

pamamagitan ng interbyu, telepono, pagbisita sa Kindergarten at Nursery kung may 

alalahanin tungkol sa paglaki ng bata katulad ng paghihirap sa pakikisama sa iba, hindi 

mapakali, may diperensya sa pagsasalita, atbp. 

 

5 KONSULTASYON SA DV (DV SODAN) 

  Sentro ng Konsultasyon para sa mga Bata (Kodomo Sodan Senta) 

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

  Tumutugon ang kawani na babae na tagapayo sa konsultasyon ukol sa pisikal o 

sikolohikal na karahasan mula sa asawa o katuwang. Ang konsultasyon ay libre at 

mahigpit na kumpidensyal. Paniguradong puprotektahin naming kayo. 

 

 

◆ PABAHAY (JUTAKU) 

 

１  PRIBADONG PABAHAY （ Apartment o Kondominium ） kung maghahanap ng 

tirahan,pumunta sa ahensya o pangasiwaan ng paupahan.At mas mainam na mayroon 

kayong kasamang makapagsalita ng wikang hapon. Kung gagawa ng kontrata, 

kailangang maghanda ng pambayad sa Shikikin (deposito), Reikin (bayad sa pag-

pahanap), Chukai Tesuryo (bayad ng ahensya), Maebarai Kin (pang deposito) atbp. At 

kailangan ng isa o dalawang tao na mag garantiya o taga panagot. May ibat ibang 

kasunduan ang pa-upahan. Kailangan suriing mabuti bago pumirma sa kontrata.  

 

2.  PUBLIKONG PABAHAY NG YAIZU・PUBLIKONG PABAHAY NG SHIZUOKA (SHI EI 

JUTAKU・KEN EI JUTAKU) 

Tagapamahala ng Probisyon sa Pabahay ng Shizuoka  

(Shizuoka Ken Jutaku Kyokyu Kousha) Tel：054-255-4824 
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Seksyon sa Pabahay at Pampublikong Konstruksiyon  

(Jutaku・Kokyo Kenchiku-Ka) Tanggapan ng Munisipyo sa Atre Tel : 054-626-2163 

  Para sa mga uupa na may mababang kita o sahod ang Probisyon sa Pabahay ng 

Shizuoka ang namamahala. Ayon sa patakaran, tumatanggap ng aplikasyon isang 

beses sa isang buwan (maliban sa Hulyo) pag may bakanteng bahay na maaring lipatan. 

Mangyaring makipag-ugnay sa Probisyon sa Pabahay ng Shizuoka at sa Seksyon sa 

Pabahay at Pampublikong Konstruksiyon para sa mga kwalipikasyon sa pagpasok at 

mga pamamaraan ng aplikasyon. 

 

◆ ILAW, TUBIG, GAS (DENKI・SUIDO・GAS) 

 

Pakitawagan ang mnga numero sa ibaba, kung gusto ninyung lumipat, at kung may mnga 

tanong sa kailanganing bayaran at kung may nasira na kailangang ipaayos. At kung kayo 

ay uupa ng bahay, pakitawagan ang may-ari o tagapamahala.   

 

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

●TUBIG       ・Yaizu Shi Suido Ryokin 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) 

 

※May ibang kompanya ng gas na may propane gas.   

Maaring magtanong sa tagapamahala tungkol sa mga kompanya ng gas. 
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◆ KAPISANAN NG KAPITBAHAYAN (JICHIKAI) 

Ang kapisanan ng kapitbahayan ay may sarit-saring kilusan, upang mananatili ang maganda 

at ligtas na kapaligiran sa distritong tinitirhan. 

Noong nangyari ang malaking lindol sa Japan noong Marso 11,2011 pinagtitibay ang 

kahalagahan ng pagtutulungan ng mag kapitbahayan. Nagkakaisa ang lokal na komunidad 

sa panahon ng sakuna. Mangyaring makihalubilo sa mga kilusang kapisanan ng 

kapitbahayan sa lygar na tinitirhan upang makilala ang isat-isa 

◎ Mga uri ng kilusan na tinatatag ng kapisanan ng kapitbahayan 

① Kilusan para lumikha ng maganda at ligtas na kapaligiran 

② Kilusan sa paglilinis ng bayan  

③ Sarit-saring kilusan kagaya ng pag diwang ng lokal na okasyon. 

 

◆ PAGTATAPON NG BASURA (GOMI NO DASHI KATA) 

Seksyon sa Pagtapon ng Basura (HAIKIBUTSU TAISAKU-KA) Tel : 054-662-0572 

Ang basura ng residente ay kailangan ilagay sa palstik na supot at itago muna sa bahay 

bago dumating ang nakatakdang araw at tamang lugar na pagtatapunan. Huwag itapon 

ang basura kung wala pa sa nakatalang na araw ng taponan at sa hindi tamang lugar. 

(Itapon ang basura hanggang sa alas otso ng umaga ng nakatalang araw.) 

1 PARAAN SA PAGTATAPON NG BASURA 

Ibukod ang mga kagaya ng nasusunog na basura, tangkay ng kahoy, plastik na 

paglalagyan, hindi nasusunog at maaring magamit uli, damit na maari pang gamitin, 

muebles sa bahay, at kompyuter. 

 

Uri ng Basura Halimbawa at paraan ng pag-tapon  

 

 

Nasusunog 

(Moyasu Gomi) 

Tinatapon ng dala- 

wang beses sa   

isang linggo. 

 

(halimbawa) mga basura ng kusina, itatapon 

na papel,tela o goma na produkto, produkto 

galing tuyong damo, hindi na magagamit na 

plastik (madumi, vinyl chloride na 

produkto,atbp.)kumot, karpet, karpet na 

kuryente (tanggalin ang mekanikal na piyesa at 

itapon sa hindi nasusunog pero magagamit 

uli), lighter (tanggalan ng gas) 

Paraan ng pagtapon: ilagay sa supot na plastik 

na naa aninag ang loob, at isarado. 
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Tangkay ng kahoy 

(Eda) 

Tinatapon sa pare- 

hong araw at lugar 

na tataponan sa na- 

susunog na basura 

 

 

(halimbawa) durog ng kahoy, tangkay ng 

kahoy 

Paraan ng pagtapon: Putulin ang mnga 

tangkay ng isang metro, talian ng alambre o 

lubid. Ibigkis ng 30cm. Ilagay sa supot na 

plastik ang maliliit na tangkay ng kahoy at 

sulatan ng “Kikuzu” (durog na kahoy). 

 

 

Plastik na balot at 

mga lalagyan.(Yoki- 

(hoso Purasutikku) 

Tinatapon isang 

beses sa isang 

linggo, parehong 

lugar na tataponan 

sa  nasusunog na 

basura 

 

(halimbawa) bote, pambalot, tasa, batya, tubo, 

panilo, supot na plastik, pambalot na plastik, 

materyal   

ng kutson.Ang mga pambalot at pan-lalagyan 

ay kailangan may “marka na plastik ”. 

”Marka na Plastik” 

Paraan sa pagtapon: Hugasan o punasan ang 

mantsa o dumi, ilagay sa supot na plastik na 

naa-aninag ang loob, at isarado. 

Ibahin ang may amoy at may matinding dumi 

at itapon sa basurang nasusunog. 

Nagagamit uli na uri 

ng basura. 

(Shigen Butsu) 

Tinatapon isang 

beses sa isang 

buwan, hindi maari 

na itapon sa  lugar 

na nasusunog na 

basura 

(Halimbawa) papel  (karton , sarit-saring 

papel,dyaryo,magazines,balot), bote 

(naaaninag,kayumanggi,ibat-ibang kulay), 

lata (aluminyo at bakal na lata ), PET plastik 

na bote, maliliit na muebles, 

bakal,baterya,bombilya,ploresente,salamin,p

alayukan,salamin, bisikleta, produktong 

plastik (plastik na laruan, kahon ng lalagyan 

ng damit, hanger, kahon ng maliliit na gamit, 

CD at panlagyan na kahon at iba pa na 

produkto sa plastik na walang naka marka na 
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plastik ) 

Paraan ng pagtapon: 

Papel – Isaayos ng mabuti at talian ng lubid na 

gawa sa papel.  Ang durog at maliit na papel 

ay ilagay sa envelope o paperbag at talian ng 

lubid na gawa sa papel.  

Bote – Hugasan ang loob. 

Pet plastik na bote – Tanggalin ang takip at 

label, hugasan ang loob. 

Lata –Butasan pag wala na ang laman. 

Tangalin ang pan takip.  

Sa mga lata ng pintura, punasan ang loob. 

Baterya – baterya na gawa sa nickel at 

merkuryo, itanong sa pinagbilhan kung paano 

itapon.  

 

Plastik na produkto – ilagay sa naa-aninag na 

pambalot at isarado bago itapon. 

Lumang damit at 

tela 

Lugar sa kolekta: 

Ministation 

Bukod sa damit na may yarda nadumihan at 

may butas.  

Paraan ng pagtapon: Itatali sa lubid na gawa 

sa papel o balotin sa ibang lumang damit.  

Marurumi at may mantsa(hal: putik, pinura) na 

damit,at damit pangloob ay itapon at ibukod sa 

basura na nasusunog    at sundin ang 

patakaran sa pagtapon. 

 

Damit na maari  

pang magagamit 

Lugar sa kolekta : 

Ministation 

(Halimbawa) damit, maong, damit na gawa sa 

balat ng hayop, makapal na damit, bandana, 

jacket, laruan na gawa sa tela, bag,sapatos at 

sombrero  

(Paraan ng pagtapon) Ilagay sa naa-aninag na 

pambalot at isarado bago itapon. Ibahin ang 

pag-balot ng sapatos. (Ang may pares lang 

ang pwede balotin.) 
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Gamit ng bahay 

Kaden Yonhinmoku) 

Hindi ito kinokolekta 

ng syudad ng Yaizu. 

(halimbawa) TV, refrigerator・freezer, 

washing machine・makina ng pan-tuyo ng 

damit, air-con. 

Paraan ng Pagtapon: Itanong sa pinagbilhan 

kung paano itapon. May bayad ang pag 

tapon. 

Komputer 

(Pasokon) 

Hindi kinokolekta ng 

syudad ng Yaizu. 

(halimbawa) Desktop hardware, monitor, 

laptop, at angkop (mouse, keyboard, speaker, 

at kable) 

Paraan ng Pagtapon: Itanong sa pinagbilhan 
kung paano itapon. May bayad ang pag tapon. 

 

 ※ Sa karagdagang kaalaman pakitawagan ang numero sa ibaba: 

Seksyon ng Tapunan ng Basura (HAIKIBUTSU TAISAKU -KA) TEL: 054-662-0572  

Kung hindi makaintindi ng wikang hapon, makisuyo sa nakapagsalita bago tumawag.   

 

2.  ARAW AT ORAS SA PAG-KOKOLEKTA NG BASURA 

Ang araw ng kolekta ay nag dedepende sa tinitirahan lugar. Kailangang magtanong sa 

inyong purok kung anong araw ang kolekta ng basura. Hindi pwedeng lumampas sa alas 

8 ng umaga tuwing araw ng kolekta ng basura.  

 

 

3 PAGTATAPUNAN NA LUGAR 

Kailangang itanong sa tanggapan ng munisipyo o sa opisyal ng kapitbahayan kung saan 

ang lugar ng taponan na nasusunog at hindi nasusunog na basura.

Hindi kokolektahin ng siyudad ang mga basura na itinapon salungat sa nakasaad na 

patakaran. Labag sa batas at mapaparusahan ang mga nagtapon ng basura sa mga lupa at 

bundok na pagmamay-ari ng ibang tao, ilog, at pampublikong kalsada. 
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 Pamaraan ng Pagtapon ng Basura  Kailangang sumunod sa pamaraan ng pagtapon.  

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar. 

 

① Basura na sinusunog 

 

【Dalawang beses sa isang lingo kinukolekta】Itatapon sa tamang lugar na taponan sa sinusunog na basura. 

Kinukolekta rin sa araw na Nasyonal na Holiday. 

 

Ibalot sa naa-aninag na supot at isarado. 

 

・Salawal 

・Produktong gawa sa hibla at goma (tanggalin ang parte ng bakal) 

・Produktong gawa sa papel na hindi pwedeng gamitin uli (pang-print na papel, papel na baso atbp) 

・Basura galing sa kusina/preskong laman. 

・Kumot, karpet, karpet na may kuryente (tanggalin ang parte ng mekanikal at itapon sa hindi nasusunog 

at nagagamit uli na basura. 

・Lighter (dapat uubusin ang gas) 

※Kailangang tanggalin ang mga naiiwang likido sa basura ng kusina  . 
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 Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon. 

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar. 

② Durog ng kahoy / Tangkay ng kahoy 

【Dalawang beses sa isang lingo kinukolekta】Itatapon sa tamang lugar ng tapunan sa sinusunog na basura. 

Kinukolekta rin sa araw na Nasyonal na Holiday . 

※Tandaan na ang durog na kahoy at tangkay ng kahoy ay kinokolekta ng hiwalay sa sinusunog na basura. 

 

 

●Putulin ng mahigit 1metro , ibigkis ng 30cm at talian ng lubid na gawa sa papel o alambre 

●Ilagay sa supot na plastik ang maliliit na tangkay ng kahoy at sulatan ng “KIKUZU” (durog ng kahoy). 

  

                  

※Dapat pag-ingatan! 

 Itapon sa nasusunog na basura ang prudukto na gawa sa kahoy na may halong plastik. 
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 Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon.  

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar. 

 

③ Pambalot na gawa sa plastik at mga pang-lalagyan. 

 

【Isang beses sa isang lingo kinukolekta】 Itatapon sa tamang lugar ng tapunan sa sinusunog na basura.  

                          Kinukolekta rin sa araw na Nasyonal na Holiday . 

Bote 

(hindi kasama ang plastik na bote PET) 

Tube 
Batya(kabilang ang puti) 

        
     

             

            

Materyales gawa ng Styro Baso at Pambalot Panilo / Net     
    

  
   

             

             

Pag biyakin ang malaking styro sa maliliit na 

parte. 

Takip na may aluminyo ay itatapon sa 

basura na sinusunog. 
    

           

Supot na plastik at pambalot na Plastik 

※Dapat pag-ingatan! Maliban sa plastik na pambalot,ang plastik na 

bote (PET) at ang bagay na gawa sa plastik ay tinatapon sa hindi 

sinusunog at muling nagagamit na basura .  

  
     

      

Hindi na kailangan tangalin ang etiketa at tatak . 

●Paraan ng pag-tapon : 

 Punasan o hugasan ng tubig ang dumi sa loob. 

 Ilagay sa supot na plastik na naa-aninag ang loob, at isarado. 

 ※Ang pambalot at pang-lalagyan na gawa sa plastik ay may marka na "PURA " (kagaya ng nasa itaas)  

 

 

  “pura” na marka 
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  Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon.  

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar. 

④ Produkto na gawa sa papel・Lumang damit 

【Isang beses sa isang buwan kinukolekta】Itatapon sa tamang lugar na tapunan sa hindi sinusunog na 

basura o sa lugar na taponan na tinakda ng kapisanan ng kabahayanan. 

Ibukod ang produktong gawa sa papel kagaya ng paliwanag sa ibaba. Ibigkis sa lubid na gawa sa papel. 

Karton Dyaryo/flyers Magazines     
    

  
   

             

Tangalin ang pandikit na tape,     

pisain at pantayin Ibigkis sa lubid 

na gawa sa papel. 

Dyaryo at flyers ay pwedeng 

pagsamahin sa pag bigkis.  
  Tangalin ang takip na plastik. 

Papel na karton Sari-saring durog na papel                 

 

Tangalan ng plastik at ilagay sa sobre o kaya supot na papel  at itali 

ng lubid na gawa sa papel upang maiwasan ang mga papel na 

malaglag. 

       

Hugasan muna bago buksan at 

patoyuin. 
          

※Mag-ingat! 

Ang mga naka aluminium process(silver ang kulay) ang loob na paper pack, coated plastic 

paper, larawa, thermal paper, carbon paper, paper cup na mga naka process ay itapon sa 

nasususunog na basura. 
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Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon. 

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar.   

⑤－１Nagagamit muli na uri ng basura 

【Isang beses sa isang buwan kinukolekta】 Itatapon sa tamang lugar na tapunan sa hindi sinusunog na 

basura o sa lugar na taponan na tinakda ng kapisanan ng kabahayanan. 

 

Bote 
 Tangalin ang takip at hugasan ng mabuti, ibukod sa apat na grupo.      

① naa-aninag  ② kayumanggi  ③ atbp pang kulay     ④ bote ng kosmetiko 

 

Lata 
Hugasan ang loob at ibukod ang aluminyu na lata at bakal na lata. 

※Lata ng spray …Tangalan ng laman at butasan at tangalin ang takip. 

※Lata ng pintura…Tangalan ng laman at punasan ang loob. 

 

 

Plastik na bote PET 

   

Hugasan ang loob at pisain bago itapon.                      

Tanggalan ng etikita at takip ang bote at ito ay itapon sa basura ng plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

Ploresente/baterya/bombilya/salamin/palayuk/salamin kagaya ng baso o bintana 

Baterya na gawa sa nickel at merkuryo, maaring ibalik o itapon sa  pinagbilhan. 

  

 

 

① ② ③ 

① aluminyu ②bakal 

④ 

Tanggalan ng 

takip 

Tanggalin ang 

etikita 

Linisin at huga- 

san ang loob 

Pisain pagkata- 

pos hugasan 
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 Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon.  

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar.         

⑤－２ Nagagamit muli na uri ng basura 

【Isang beses sa isang buwan kinukolekta】 Itatapon sa tamang lugar na taponan sa hindi sinusunog na  

basura o sa lugar na taponan na tinakda ng kapisanan ng kabahayanan. 

 

Paghiwalayin ang mga gamit sa sumusunod na grupo. 

 

Mantika na gamit na o luma (ginamit sa pangluto) hindi kasali ang mantika sa taba. 

  

Salain sa panlalagyan na plastik (plastik na bote PET...atbp ) at itapon. 

※Tanggalin ang namumuo o matigas na laman. Hindi na binabalik ang pan-lalagyan sa tinapon. 

 

Produktong Plastik 

 Laruan na plastik, pan-lalagyan ng damit, hanger, pan-lagyan ng maliliit na gamit , palanggana, balde, 

CD at pan-lalagyan,atbp. 
 

 

 ※ Ibalot sa naa-aninag na supot at isarado. 

 ※Tanggalin ang dumi ng balde o palayok sa pamamagitan ng pag-hugas.   

 ※Ang mga produkto na gawa sa vinyl klorido(kagaya ng pan-sangka ng ulan， 

    kulubot na sheets, vinyl mat ng lamesa,pipe na tubo, pambalot na ginagamit sa bahay, atbp) 

   ay itinatapon sa sinusunog na basura.  
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 Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon.  

 

Itapon ang basura hanggang sa 8:00 ng umaga at sa nakatalagang araw at tamang lugar. 

 

⑤－３ Nagagamit muli na uri ng basura 

【Isang beses sa isang buwan kinukolekta】 Itatapon sa tamang lugar na tapunan sa hindi sinusunog 

na basura o sa lugar na tapunan na tinakda ng kapisanan ng kabahayanan. 

Paghiwalayin ang mga gamit sa sumusunod na grupo. 

  

 

Mga bagay na hindi sinusunog na basura. 

 Maliliit na kasangkapan na elektrikal/produkto na bakal/bisikleta   

※Ilagay sa loob ng walang takip na lata ang mapanganib na bagay kagaya 

  ng patalim at karayom bago itapon. 

※May mga basura na hindi nasusunog na hindi kinu-kolekta ng syudad. 

 

⑥-1 Magagamit muli na Damit 

【Lugar ng Koleksiyon】Ministation tuwing Huwebes hanggang Linggo（9:00am～4:00pm） 

Halimbawa : damit, maong, damit na gawa sa balat ng hayop, makapal na damit, gawa sa balat, 

bandana, chaketa, laruan na gawa sa tela, bag,sapatos at sumbrero 

 ※Paraan ng Pagtapon: Ilagay sa naa-aninag na pambalot at isarado.  

※Ibahin ang pag-balot ng sapatos.(Ang may pares lang ang pwede balutin.)  

 

⑥-2 Lumang Damit at Tela 

【Lugar ng Koleksiyon】Ministation tuwing Huwebes hanggang Linggo（9:00am～4:00pm） 

Yarda, dumi na bukod sa bulak, damit na may butas. 

※(Paraan ng pagtapon) itali ng taling papel o ibalot ng lumang damit. 
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※Ang underwere na nadumihan ng putik o ng pintura ay itapon sa klase ng  [nasusunog na 

basura]/ 

Iba pang bagay na kinokolekta sa ministation ay ang papel, bote, delata, Pet battle, Plastik, 

Mantika na gamit na o luma (ginamit sa pangluto) hindi kasali ang mantika sa taba, ilaw, at 

baterya. 

 

 Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon.   

 

⑦ Maliliit na lumang kasangkapan ng bahay 

 

【Lugar ng Koleksiyon】 

Sa pangalawang palapag ng lobby ng munisipyo ,Lunes hanggang Biernes (8:00am～9:00pm) at sa 

Sabado, Linggo at sa Nasyonal Holiday (8:30am～5:00pm) 

Sa bawat lugar na bukas na Sentro ng Komunidad/Kouminkan (9:00am～9:30pm) 

At sa Mini Station tuwing Huwebes～Linggo（9:00am～4:00pm） 

 

 

Halimbawa: Mobile na telepono, smart na telepono, digital na kamera, bideo na kamera, laruan na 

makina, navigation system ng sasakyan at laptop computer.   

 ※Burahin ang mga personal na impormasyon bago itapon ang kasangkapan. 

※ Hindi mo makukuhang pabalik sa sandaling inilagay mo ang mga gamit sa kahon ng koleksyon.  

⑧ Malalaking Kasangkapan（hindi kinu-kolekta ng siyudad） 

Halimbawa: TV, refrigerator, air con, makina ng labahan,pantuyo ng damit na makina. 

Paraan sa Pagtapon: 

Ang mga sumusunod na kasangkapan ay itinatapon sa pinagbibilhan. (may bayad ang pag tapon) 
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⑨ Kompyuter（hindi kinu-kolekta ng siyudad） 

Halimbawa: desktop, monitor, laptop (kabilang ang mouse, keyboard, speaker, cable, atbp) 

※Ang laptop ay maaari din itapon bilang isa sa nagamit na maliit na lumang kasangkapan ng bahay.  

 

(Paraan ng Pagtapon)Tawagan ang pabrika ng pagawaan. (may bayad ang pag tapon) 

※Sa dagdag na kaalaman sa pagtapon, pakitawagan :  

Seksiyon ng Pagtatapon ng Basura (Haikibutsu Taisaku-ka) (TEL:054-662-0572) 

 

※Kapag hindi makapagsalita ng wikang hapon, makisuyo sa marunong magsalita sa pagtawag. 

 

 

 
 

 Paraan ng pag-tapon ng basura   Kailangang sumunod sa patakaran ng pagtapon.   

 

  

●Mga araw ng pagtapon ng sinusunog na basura ・ Durog na kahoy ・Tangkay ng kahoy 

【Dalawang beses sa isang lingo kinukolekta】 Itatapon sa tamang lugar ng taponan sa sinusunog na basura. 

Kinukolekta rin sa araw na Nasyonal na Holiday . 

Araw ng Pagtapon KAPISANAN NG KABAHAYANAN  (JICHIKAI) 

LUNES 

・ 

HUWEBES 

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

                              FUJIMORI, SHIMOKOSUGI 
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MARTES 

・ 

BIYERNES 

1  11  12  13  14  18  19  20  21  22  23 

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

          
●Mga araw ng pagtapon ng pambalot na gawa sa plastik at mga pang-lalagyan. 

【Isang beses sa isang lingo kinukolekta】 Itatapon sa tamang lugar ng tapunan sa sinusunog na basura. 

      Kinukolekta rin sa araw na Nasyonal na Holiday . 

Araw ng Pagtapon KAPISANAN NG KABAHAYANAN  (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 ng Pagtatapon ng Basura  (Haikibutsu Taisaku-ka) TEL:054-662-0572 
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【LISTAHAN NG PUBLIKONG PASILIDAD NG YAIZU】 

◆ANG MG A SUMUSUNOD AY ANG PANG KULTURANG PASILIDAD NG LUNGSOD NG YAIZU 

 

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

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

(Oigawa Shimin Sabisu Senta) 

Kawanihan ng Patubigan ng Syudad ng Yaizu     (TEL：054-624-0111) 

(Suido Chosha) 

Departamento ng Bumbero (Shobo Bosai Senta)         (TEL：054-623-2544) 

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

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

Opisina ng Publikong Pang-eempleyo sa Yaizu 

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

Bulwagan ng Paglilibing (Saijo)        (TEL：054-629-1501) 

 

 

Kalusugan / Kapakanang Panlipunan / Serbisyong Mediko 

Sentro ng Alagang Pang-Kalusugan (Hoken Senta)       (TEL：054-627-4111) 

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

Opisina ng Kapakanang Panlipunan “Welship Yaizu”  

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

Opisina ng Kapakanang Panlipunan ng Oigawa “Hohoemi”  

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

Sentro para sa mga Bata ng Oigawa “Tomatopia”  

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

Publikong Ospital ng Syudad ng Yaizu                         

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

 

Sentro ng Komunidad 

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

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

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

Sentro ng Komunidad ng Higashimashizu  

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

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

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

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

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

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



 

 

 

Kultura / Pasilidad ng Isports 

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

Sentro ng Kultura ng Oigawa “Musico”                  

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

 

Museo ng Liping Makasaysayan                       

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

 

Museo ng Bantayog ni Koizumi Yakumo  

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

Silid-Aklatan ng Yaizu (Yaizu Toshokan)              (TEL：054-628-2334) 

Silid-Aklatan ng Oigawa (Oigawa Toshokan)             (TEL：054-622-9000) 

Galeria ng Pagkakaugnay sa Komunidad (Fureai Gallery)      (TEL：054-629-9412) 

Pangmalakihan na Gym“Seagull Dome”                  

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

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

Gym ng Yaizu (Yaizu Taiikukan)         (TEL : 054-620-4301) 

Gym ng Oigawa (Oigawa Taiikukan)         (TEL : 054-622-5236) 

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

                      “Ribathi” 

Swimming Pool/Languyan ng Munisipal “Aomine Pool”       (TEL：054-629-7811) 

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

Discovery Parke ng 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 ng mga Kabataan  (Yaizu Seishonen no ie)             (TEL：054-624-4675) 
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-YAIZU NIHONGO KYOSHITSU- 

SIlid-Aralan ng Wikang Hapon 

 

Sa mga dayuhan na nakatira sa Lungsod ng Yaizu! 

 Sa pamamagitan ng masayang paaralan, gusto nyo bang matuto ng  

simpleng wika ng hapon na ginagamit sa pamumuhay at sa trabaho? 

 

1. YAIZU NIHONGO KYOSHITSU (SIlid-Aralan ng Wikang Hapon)              Lugar: Sentro ng komunidad ng Minato (Minato Kominkan/ 

Yaizu Shi Ishizu Minato Cho 40-1) 
Petsa at Oras: ika-Una hanggang ika apat na Biyernes ng Buwan 

                                     07:00pm～09:00pm 

※ Walang bayad ang pagsali. 

Aplikasyon： Silid-Aralan ng Wikang Hapon ng Yaizu (Yaizu Nihongo Kyoshitsu ) 

               Gng. Suzuki  Tel : 090-4466-8094 

Katanungan： Tanggapan ng Munisipyo ng Yaizu (Yaizu Shiyakusho) 

Seksyon sa Pakikipagtulungan ng Mamamayan 

(Shimin Kyodo-Ka) Tel: 054-626-2191 

 

Komunidad ng Minato (Minato Kominkan) 

 

       

     

                        

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

MINATO KOMINKAN 

SHIZUOKA 
AEON 

OIGAWA 

EVERY BIG DAY 
 

CREATO 
GYOMU 

SUPA 
MINATO SHOGAKKO 

WADA CHUGAKKO 
WADA SHOGAKKO TAJIRI DANCHI 

JA 
FUJIYA 
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2. YAIZU NIHONGO KYOSHITSU (SIlid-Aralan ng Wikang Hapon) 

Lugar: Sentro ng komunidad ng Omura (Omura kominkan/ 

Yaizu-Shi Daikakuji 3-5-5) 
Petsa at Oras: ika-lawa at ika apat na Sabado ng Buwan 

                                     10:00am～11:30am 

※ Walang bayad ang pagsali. 

 

Aplikasyon： Silid-Aralan ng Wikang Hapon ng Yaizu (Yaizu Nihongo Kyoshitsu ) 

               Gng. Muramatsu  Tel : 090-6333-9474 

Katanungan： Tanggapan ng Munisipyo ng Yaizu (Yaizu Shiyakusho) 

Seksyon sa Pakikipagtulungan ng Mamamayan  

(Shimin Kyodo-Ka) Tel: 054-626-2191 

 

Komunidad ng Omura (Omura Kominkan) 
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<IBA’T-IBANG TANGGAPAN NG KONSULTASYON SA MUNISIPYO> 

 

Bukod sa munisipyo mayroon ibang tanggapan ng konsultasyon. Huwag sarilinin ang problema at kumonsulta 

lamang. Kapag hindi alam kung saan ko-konsulta mangyaring magtanong sa sentro para sa multikutural na 

pangkalahatang konsultasyon sa lungsod ng Yaizu(Yaizu shi Tabunka Kyose Sogo Sodan Senta-) na naka paloob 

sa seksyon ng pakikipag tulungan ng mamamayan (Shimin Kyodo Ka(Tel: 054-626-2191)) sa munisipyo. 

 

⚫ KAPAG  GUSTO  KUMONSULTA PATUNGKOL SA PAGTIRA SA JAPAN(VISA), PAG A-ARAL SA WIKANG 

HAPON,  SEGURO NG KALUSUGAN, BUWIS, ESKWELAHAN NG BATA, AT  OSPITAL 

Sentro Para Sa Multikultural Na Pangkalahatang Konsultasyon sa Lalawigan ng Shizuoka  

(Shizuoka ken Tabunka Kyose Sogo Sodan Senta-) 

Matatawagan: 054-204-2000 

Address: Shizuoka-shi Suruga-ku Minami-cho14-1 Mizu no Mori Building 2F Saloob ng Sizuoka Association 

for International Relations 

Email: sir07@sir.or.jp 

Konsultasyon mula sa aplikasyon ng selpon: 

(Line ID) Kapareho ng naka lahad sa ibaba 

(SKYPE) siradviser 

(Facebook) Adviser Shizuoka 

(Messenger) @adviser.shizoka 

Wika Araw ng Konsultasyon Oras ng Konsultasyon Line ID 

Portuguese Martes, Biyernes 10:00am – 4:00pm sirlineptes 

Spanish Martes, Biyernes sirlineptes 

Tagalog Lunes, Biyernes sirlinefil 

Chinese Lunes, Miyerules sirlinechi 

Vietnamese Martes, Huwebes sirlinevie 

Indonesian Miyerkules, Huwebes sirlineenid 

English Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes sirlineenid 

Korean Miyerkules (Dalawang beses kada bwan) sirlinekor 

 

⚫ KONSULTASYON SA PAG LAKAD NG PAGPUNTA AT PAG TIRA SA BANSANG HAPON 

Consultation Support Center for Foreign Residents (Gaikokujin Zairyu Sogo Infomeshon Senta) 

Matatawagan: 0570-013904 

Araw at Oras: Lunes – Biyernes, 8:30am – 5:15pm 

Mga wika: Japanese, English, Korean, Chinese, Spanish, atpb. 
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⚫ KONSULTASYON SA KARAPATAN PANTAO 

Konsultasyon dial ng mga dayuhan sa karapatan pantao 

Matatawagan: 0570-090911 

Araw at Oras: Lunes – Biyernes, 9:00am – 5:00pm 

Wika: English, Chinese, Korean, Tagalog, Portuguese, Vietnmese, Nepalese, Spanish, Indonesian at Thai 

 

⚫ KONSULTASYON SA MY NUMBER KARD  

Sistema ng My Number Kard, tungkol sa Myna portal 

Matatawagan: 0120-0178-27 

Wika: English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese 

Araw at Oras: Lunes – Biyernes   9:30am – 8:00pm 

   Sabado, Linggo, Holiday 9:30am – 5:30pm 

 

Kapag Nawala o ninakaw ang notipikasyon ng personal na numero at kard ng notipikasyon, my number kard  

Matatawagan: 0120-0178-27 (Libre ang pagtawag/Free dial) 

Wika: English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese 

Araw at Oras: Lunes – Biyernes   9:30am – 8:00pm 

   Sabado, Linggo, Holiday 9:30am – 5:30pm 

 

⚫ PAGHA-HANAP NG TRABAHO 

Foreign Employment Service Corner Yaizu Branch (Saloob ng HelloWork Yaizu) 

Wika・Araw at Oras: 【Portuguese・Spanish】Lunes, Martes  9:00am – 12:00pm & 1:00pm – 3:30pm 

【English・Tagalog】Huwebes  9:00am – 12:00pm & 1:00pm – 4:30pm 

Address: Yaizu shi Eki Kita 1-6-22 

Matatawagan: 054-628-5155 

 

Shizuoka job station 

Tutulungan kayo maghanap ng trabaho. Susuportahan ang mga pag-interbyu at pagsulat ng resume. 

Address: Shizuoka shi Suruga ku Minami cho 14-1 Mizu no Mori Building 3F 

Matatawagan: 054-284-0027 

Araw at Oras: Lunes – Biyernes   9:00am – 5:00pm 

Wika: Hapon, Portuguese 
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⚫ KAPAG MAY KONSULTASYON SA PROBLEMA SA TRABAHO 

Shizuoka Labor Bureau Advisory Service for Foreign Workers 

Address: Shizuoka shi Aoi ku Oute Machi 9-50 Shizuoka Chiho Godo Chosha 3F 

Matatawagan: 054-254-6352 

Wika Araw Oras 

Portuguese Lunes – Biyernes 10:00am – 12:00pm & 1:00pm – 4:00pm 

English Lunes, Martes, Biyernes 

Spanish Miyerkules, Huwebes 

Chinese Miyerkules 10:00am – 12:00pm & 1:00pm – 3:30pm 

Vietnamese Biyernes 10:00am – 12:00pm & 1:00pm – 3:30pm 

 

Hotline ng konsultasyon ukol sa kondisyon sa pagtatrabaho 

Maaaring mag konsulta ukol sa kondisyon sa pagtatrabaho. 

Wika Matatawagan Araw Oras 

Hapon 0120-811-610 Lunes – Linggo 

(Araw-araw) 

Lunes – Biyerne 

5:00pm – 10:00pm 

 

Sabado, Linggo, Holiday 

9:00am – 9:00pm 

English 0120-531-401 

Chinese 0120-531-402 

Portuguese 0120-531-403 

Spanish 0120-531-404 Martes, Huwebes, 

Biyernes, Sabado 

Tagalog 0120-531-405 Martes, Miyerkules, 

Sabado 

Vietnamese 0120-531-406 Miyerkules, Biyernes, 

Sabado 

Myanmar 0120-531-407 Miyerkules, Linggo 

Nepali 0120-531-408 

Korean 0120-613-801 Huwebes, Linggo 

Thai 0120-613-802 

Indonesian 0120-613-803 

Cambodian (Khmer) 0120-613-804 Lunes, Sabado 

Mongolian 0120-613-805 
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⚫ KAPAG MAY PROBLEMA SA VISA, NASYONALIDAD, KULTURA SA PAMUMUHAY AT RELIHIYON, 

PAMILYA AT PAMUMUHAY SA BANSANG HAPON, TRABAHO AT PERA,  DISKRIMINASYON AT 

PANANAKIT 

 

Yorisoi Hotline Linya para sa mga dayuhan (Konsultasyon sa telopono) 

Matatawagan: 0120-279-338 

Oras: 10:00am – 10:00pm 

Wika: Chinese, English, Indonesian, Korean, Nepali, Portuguese, Spanish, Tagalog, Thai, Vietnamese 

※Nagiiba ang pagtanggap ng konsultasyon dipende sa wika. 

 

Yorisoi Hotline Konsultasyon sa sosyal midya 

Maaari din magkonsulta sa Messenger ng Facebook. 

http://www/facebook/com/yorisoi2foreign 

Wika・Araw at Oras: 

English, Nepali, Indonesian…Huwebes 4:00pm – 10:00pm 

English, Vietnamese, Tagalog, Nepali…Biyernes 4:00pm – 10:00pm 

English, Chinese, Vietnamese, Nepali…Linggo 4:00pm – 10:00pm 

Indonesian…Ika-2 at 4 na Linggo 

※Sa ibang wika ay kailangan magpa-eskedyul. Mabigay mensahe kung anong wika ang kailangan.  
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Gamitin ang sariling wika sa 

pag-alaga ng anak! 

Ang sanggol ay hindi lang salita ang natututunan, 

mula sa nakapaligid nito, patinarin ang 

mahahalagang bagay. At sa oras na iyon sinasabing 

pinaka magandang gamitin ng mga matatandang 

nakapaligid ay ang sarili nilang wika. At ito ang 

magiging sariling wika ng sanggol. Ang batang 

lumaki sa nakakapag komunikasyon ng maayos sa 

pamilya, gamit ang sariling wika ay sinasabing 

magiging disiplinado ito. Madami rin ang natulungan 

ng komunikasyon gamit ang sariling wika sa 

panahon ng puberty at may konsultasyon sa 

kinabukasan sa paga-aral. 

Sariling wika：  

Unang natutunan na wika 

Salitang kampate gamitin 

Tinatawag rin na unang lenguahe 

Kominikasyon 

ng magulang 

at anak 

Pundasyon ng sariling wika 

 

Kapag sanggol palang maayos na ang 

pundayon ng sariling wika ay madaling matuto 

ng pangalawang wika na Hapon. Ang mga 

batang binabasahan ng libro at malapit sa 

sariling wika  ay mabilis rin matuto ng 

Hiragana. Ang batang madaming alam na salita 

sa sariling wika ay, mabilis maka intindi sa 

paga-aral. 

Kapag binigyan pansin ang kakayahan sa 

sariling wika ay sinasabi rin na mabilis 

palawakin ang iba pa nilang kakayahan. 
Para makabuo ng  

pundasyon ng sariling wika 

１、 Huwag matakot na makipag-usap gamit ang sariling wika. Kapag nagkamali ang bata 

ay huwag itong itama o tawanan. Ipa-alam sa natural na pakikipag-usap. Makipag-

usap ng hindi halo ang wikang ginagamit. Ikwento ang pangyayari sa eskwelahan ng 

Japan gamit ang sariling wika. 

２、 Sa isang araw bigyan ng kahit 20 minuto, basahan ito ng librong gamit ang  

sariling wika. Maghanap ng librong masaya o interesado ang bata. Kapag walang 

libro ay mag-isip ng paraan tulad ng pagdikit ng papel na nakatransleit. Hindi 

lang pakikinig ng kwento ang mahalaga, pati narin ang maging pamilyar sa sulat. 

３, Gumawa ng paraan na magagamit ng natural at masaya ang sariling wika, tulad 

ng pakikipag usap sa pamilyang nakatira sa bansang pinamulan, makipag laro 

sa mga batang gumagamit ng parehas na sariling wika. Puriin ito kapag 

nakapag salita ng kahit kongting sariling wika, ipaalam na mahalaga ito sa 

buong pamilya, at magtulungan ang buong pamilya. 

Matututo rin ng 

wikang Hapon 

Makakapag 

aral 
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   GABAY SA PAMUMUHAY SA LUNGSOD NG YAIZU（TAGALOG） 

 1995 UNANG EDISIYON 

2020 DISYEMBRE REBISIYON 

 

LUNGSOD NG YAIZU, KAGAWARAN NG MAMAMAYAN,  

SEKSYON SA PAKIKIPATULUNGAN SA MAMAYAN 

〒４２５－８５０２  

  YAIZU SHI HON-MACHI 2-１６-３２ 

ＴＥＬ０５４－６２６－２１９１ 

ＦＡＸ０５４－６２６－２１９４ 


