Lathala Oktubre ～ Nobyembre

(Tagalog)タガログ語版

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

Matatagpuan sa website ng Asosasyon（https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）
(Pampubliko ng Pundasyon) Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki
2-2 Kizuki Gion-cho, 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

Mayroon ng account sa Facebook・Twitter
Gumawa ng account sa Facebook / Twitter ang Kawasaki City Multicultural Coexistence
Promotion Division.Dito ay makikita ang mga impormasyong kapaki-pakinabang para sa buhay ng
mga dayuhang mamamayan at impormasyon sa mga hakbang sa pamumuhay ng maraming
kultura sa Lungsod ng Kawasaki. Mangyaring mag-access mula sa sumusunod na URL o QR code!

Facebook
Dibisyon ng Promosyon sa Multicultural na pagsasama-sama ng
Lungsod ng Kawasaki

https://www.facebook.com/kawasaki.tabunk/

Twitter
Dibisyon ng Promosyon sa Multicultural na
Pagsasama-sama ng Lungsod ng Kawasaki

https://twitter.com/kawasaki_tabunk

【Pamamahala】Kawasaki Citizens'Cultural Bureau, Kagawaran ng Buhay ng mga Mamamayan,
Dibisyon ng Pag-unlad na Pangkulturang Multikultural
TEL：044-200-2846 FAX：044-200-3707
E-mail: 25tabunka@city.kawasaki.jp

Maaaring kumunsulta ng libre sa FRESC tungkol sa mga pamamaraan sa imigrasyon
tungkol sa aplikasyon sa paninirahan.Paglabas-masok ng bansa at ibapa.
◎Maaaring kumunsulta nang hindi nagpapakilala.
◎Kailangan ang reserbasyon.
◎Batay sa nilalaman ng konsultasyon, naroon din ang pagsali minsan sa talakayan ng
ibang ahensya/organisasyon sa FRESC .
【Oras】: 9:00-17:00（Lunes - Biyernes）maliban sa Piyesta Opisyal · bakasyon ng Bagong Taon
【Lugar】: Sentrong Suporta sa mga Dayuhang Residente
（13 F, Yotsuya Tower 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku,Tokyo 160-0004）
【Nilalaman】:
Konsulta sa imigrasyon /Estatos ng Paninirahan, atbp.
【Wika】
：11 wika （Magaang na Nihonggo, Ingles, Intsik, Koriya, Biyetnam, Tay, Nepali, Bahasa,
Tagalog, Portugis, Espanyol）

【Reserbasyon】Tel：03-5363-3025

E-mail：info-fresc@i.moj.go.jp

※Nihonggo at Ingles lamang（Kailangan ng reserbasyon）

Patnubay para sa mga bata na konektado sa mga banyagang bansa
sa pagsulong/pagpasok sa Senyor- hayskul .
Ito ay isang orientasyon o pagpapayo na nagbibigay ng impormasyong kinakailangan upang
makapasok sa isang pampublikong mataas na paaralan o Senyor Hayskul sa Kanagawa Prefecture.
【Kailan】Oktubre 17, 2020 (Sabado) 14：00 ～ 16：00
【Saan】Kawasaki Kokusai Kouryu Center Hall
【Alin】 Sistema ng pagpasok sa Senyor Hayskul. Sistema ng pagsubok(eksamin)
para makapasok sa Kouko o mataas na paaralan atbp.
【Para kanino】Estudyante ngJunyor- Hayskul
★LIBRE May Aplikasyon！
at magulang o tagasuporta (hanggang 20 pamilya)
★Sa pamamagitan ng isang
eskriba ng administratibo
【Makipag-ugnayan】Asosasyon Pandaigdig ng Lungsod ng Kawasaki
Mayroong libreng konsultasyon.
TEL: 044-435-7000
【Nagtatag】Konseho sa pakikipag-ugnay ng maraming aktibidad,
（Pampubliko）Asosasyon ng Lungsod sa Kawasaki

Magtungo po
lamang ！
Alam ba ninyo ang silid aklatan /silid- sanggunian?
Matatagpuan ito sa ika-2 palapag ng kawasaki International center.
-- kang makakapagbasa ng mga aklat sa loob ng silid-aklatan.
Malaya
（Libre. Hindi maaring ilabas.）
Mayroong mga libro ng iba- ibang mga wika, aklat-larawan, komiks sa Ingles,
diyaryo, magasin, CD, DVD
Mayroon ding mga libro na nilalaman ang mga wika at kultura ng mga bansa sa buong mundo
Sa kasalukuyan,ay nagsasagawa kami ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.
Oras：10:00～19：30 ※Isasara ng14:00～15：00 at isasagawa ang paglilinis .
(Sarado sa pista opisyal, katapusan ng taon at Bagong Taon, araw ng inspeksyon ng pasilidad at mga araw
ng inspeksyon sa koleksyon)※ Ika-3 baitang pababa ay maaaring pumasok lamang kasama ng magulang.

Konsultasyon para sa mga Dayuhan
Kung mayroong anumang problema o mga katanungan,maaari kayong
kumunsulta. Mangyaring makipag-ugnay sa amin. （LIBRE）
・Oras: (10:00～12:00 at 13:00～16:00）
・Pang-konsultasyon direct-dial: 044-455-8811
Wika

Araw

Wika

Araw

Ingles

Lunes～Sabado

Intsik

Lunes ～Sabado

Portugis

Martes・Biyernes

Espanyol

Martes・Miyerkoles

Koriya・Tsosen

Martes・Huwebes

Tagalog

Martes・Miyerkles

Biyetnam

Martes・Biyernes

Tay

Lunes・Martes

Bahasa

Martes・Miyerkoles

Nepali

Martes・Sabado

Homepage
Kawasaki Kokusai
Kouryu Center

＊Libreng konsultasyon sa administrative scrivener(Gyousei-shoshi)（Ang Konsultasyon
ay sa wikang Hapon lamang.,may bayad sa magpapareserba ng tagasaling-wika）
Petsa：Oktubre 18（Linggo）・ Nobyembre 15（Linggo） 14：00～16：00
Lugar：Kawasaki Kokusai Kouryu Center ２F. Conference room

