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Ingles, Intsik, Koriya・Tyosen, Espanyol, Portugis, Tagalog, Biyetnam, Taylando, Indonisya, Nepali, Madaling Nihonggo 

Matatagpuan sa HP ng Asosasyon（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html） 

(Pampubliko ng Pundasyon) Pandaigdigang Pakikipagpalitang Asosasyon ng Kawasaki  

2-2 Kizuki Gioncho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 〒211-0033, Japan  

 Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/   E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 
 

 

 

 

 

Maliitang grupo. Mayroong pag-aaral pang-kultura pang-kapaligiran at pag-iwas sa kalimidad. 

Ika-2 semestre pang-umagang kurso  
Petsa：Martes・Biyernes（9:50-11:50） 

Panahon：Setyembre 15-Disyembre ４  

Bilang：22 beses 

Bayad：\12,100（Hiwalay ang Aklatin） 

※May Paalagaan（1 taon pataas・Libre） 

Ika-2 semestre pang-gabing kurso 
Petsa：Miyerkoles（18:30-20:30） 

Panahon：Setyembre 2-Disyembre ９ 

Bilang：15 Beses 

Bayad：\8,2５０（Hiwalay ang Aklatin） 

※Walang paalagaan

 

Lugar: Kawasaki Kokusai Kouryu Center  

Tumawag：（Pampubliko）Kawasaki Shi Kokusai Kouryu Kyokai 

TEL: 044-435-7000     e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp 
 

Maaari mong bawasan ang pinsala kung naghahanda  

ka para sa isang natural na kalamidad tulad ng bagyo  

o isang malaking lindol. Ipinamamahagi ng lungsod  

ng Kawasaki ang mga brochure sa paghahanda sa sakuna para sa 

"paghahanda. Kawasaki" sa bawat tanggapan ng ward. Ang 

maramihang bersyon ng Kawasaki 

Maaari mong makita ito sa website ng lungsod. 

Kung sakali, suriin natin. Bilang karagdagan, mayroong isang serbisyo 

na tinatawag na "Mail News Kawasaki" na nagbibigay-daan sa inyo 

upang makatanggap ng mga e-mail sa madaling Japanese sa iyong PC 

o mobile phone, tulad ng mga bagay na  dapat alalahanin kung 

sakaling magkaroon ng lindol at kalamidad na mga abiso.  

Kailangan ng pa-rehistro!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapag nakasuot ng mask, madali para sa katawan na mapanatili ang init at 

mahirap mapansin ang uhaw. Gumawa tayo madalas ng hydration   na    tubig 

na may asin, tsaa, inuming pampalakas(sports drink).Dalasan ang pag-inom. 

Mga sintomas ng pinaghihinalaang heat stroke  

· Pangingisay ng braso at pananakit ng mga kalamnan  

· Pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng ulo 

· Pamumutla ng mukha 

        · Pamimigat ng mga paa, pagkahilo, matutumba at hindi makatayo, atbp. 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp
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【Humiling ng kooperasyon sa pambansang sensus】 
Sa Oktubre 1, magsasagawa ng pambansang sensus upang suriin ang bilang, edad, 

trabaho, atbp ng lahat ng mga tao (kabilang ang mga dayuhan) na naninirahan sa 

Japan. 
Matapos ang Setyembre, ipamamahagi ng mananaliksik ang 

Internet reply ID at ang form ng survey sa inyong tahanan. 

Kung maaari kang sumagot sa pamamagitan ng Internet (7 

mga wika: Nihonggo, Ingles, Intsik, Koreya, Portugo, Espanyol, 

Biyetnam), mangyaring sagutin sa Internet. Kung hindi ka 

makasagot sa Internet, o kung wala ka sa 7 na wika, 

mangyaring ipagbigay-alam sa tanggapan ng purok 

kagawaran. 

Ang mga sagot sa census ay hindi kailanman nakikita ng mga awtoridad ng imigrasyon o 

pulisya. Salamat sa iyong pakikiisa. 
Mga Katanungan: Statistiko Dibisiyon pangkalahatang Kawanian sa Lungsod ng Kawasaki, 

General Affairs Bureau, Kawasaki City TEL：044-200-2070  

 

Sa summer na bakasyon ,ay  binababaan ang pamasahe ng mga  

 bata sa mga bus  . 

< Kawasaki Shie i> Bus: Agosto 1-16 （¥ 50 ）(late night bus、￥100) 

< Tokyu Bus >:  Hulyo 18 - Agosto 31  （¥50） 

< Rinko Bus >: Hulyo 20 - Agosto  31  (￥1,000 Free-pass) . Magagamit  ng paulit-ulit sa 

loob ng summer vacation lamang.(ang ￥1,000 free-pass ay mabibili lamang hanggang 

Agosto10 ).Tandaan,bago magbayad,sabihin sa driver na”kodomo desu o shougakusei desu”! 

Para sa  IC commuter pass ng elementarya sabihin sa nagmamaneho na“ commuter pass po”  

 

Magpakunsulta lamang kung may alalahanin o katanungan（LIBRE） 
 

★ Para sa wikang Intsik simula Abril 1, Lunes - Sabado na ang tanggapan. 

★ Ipagpaumanhin po. Sa ngayon ay hindi na tumatanggap ng mga pagsasalin ng    

Dokumento sa Sentro(Translate of documents) 

・Oras ng konsultasyon (10:00～12:00 at 13:00～16:00） 

・Tinalagang matatawagan pang-konsultasyon: 044-455-8811 
 

               

   

 

 

 

 
 

＊ Libreng konsultasyon sa pamamagitan ng administratibong taga-sulat（Nihonggo 

lamang maaring magpareserba. May bayad）o( magsama ng sariling interpreter) 
  Petsa：Agosto 16（Linggo）・ Setyembre 20（Linggo） 14：00～16：00  

※Dahil sa Covid-19 maaring magkaroon ng pagbabago mangyaring tumawag lamang 

Lugar：Kawasaki Kokusai Kouryu Center  Silid pulungan ２F 

Wika Araw  Wika Araw 

Ingles Lunes ～ Sabado   Intsik Lunes ～ Sabaso 

Portogis Martes・Biyernes   Espanyol Martes・Miyerkoles 

Koreya・Tyosen Martes・Huwebes  Tagalog Martes・Miyerkoles 

Biyetnam Martes・Biyernes  Taylando Lunes・Martes 

Indonesiya Martes・Miyerkoles  Nepali Martes・Sabado 
Kawasaki International 

Center Homepage 


