Hunyo-Hulyo, 2021 Lathala

Tagalog Bersyon

Pampublikong Pandaigdigang Asosasyon sa Lungsod ng Kawasaki

Nihonggo・Ingles・Intsik・Koreya/Tsosen・Espanyol・Portugis・Tagalog
Biyetnamis・Taylandes・Indonesiya・Nepales・Madaling Hapon
Matatagpuan ang samahan sa website. https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
〒211-0033 Kanagawa Ken Kawasaki Shi Nakahara Ku Kizuki Gion Cho 2-2
Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010
https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

**************************************************************************************

Pandayuhang Konsultasyon ng Sentrong Pandaigdig sa Kawasaki
Tanggapang Pandayuhang Konsultasyon, pinalawak na！
Mula Abril 1, 2021, nagsimula ang isang bagong oras ng
tanggapan sa one-stop center para sa konsultasyon ng dayuhan.
Mula sa taong ito, naglagay din kami ng isang translator machine
gamit ang online screen at sa telepono, kaya posible ng tumugon
kahit sa mga araw na wala yung tagapayo sa nais na wika.

Oras ng konsultasyon ９：００～１７：００ （tumutugon kahit tanghalian）
Kung mayroon kang anumang mga problema sa iyong bagong buhay o pang-araw-araw
na buhay tulad ng pagpasok, trabaho, bagong semestre, paglipat, atbp. Mangyaring
sumangguni sa pamamagitan ng telepono, email, o bumisita sa tanggapan.

2021 Pistang Internasyonal sa Kawasaki
Ang taon-taong ipinagdiriwang na Kaganapan na “International Festival ” na dapat ay
isasagawa sa ika-4 ng Hulyo ay nasuspende dahil sa kaso ng COVID,para maiwasan ang
pagkalat at pagkahawa at pag-iwas sa pagdagsa ng mga tao.
***********************************************************************************

Klase sa wika ng mga bata sa bakasyon ng tag-init
Panahon： Hulyo 21,2021（Miyerkoles）、22（Huwebes）、23（Biyernes）
Kapasidad ： 15 mag-aaral sa bawat klase (Loterya kung maraming mga aplikante)
Matrikula

： 3,300 yen bawat isa (Kasama ang bayad sa materyal na pagtuturo)

Lugar： Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Lungsod ng Kawasaki
Paraan ng patala： Matatagpuan ang porma sa homepage ng Asosasyong Pandaigdigan sa Lungsod ng Kawasaki
1. Pangalan ng klase ng aplikasyon 2. Pangalan ng bata/may Hiragana, notasyong Ingles 3.Grado 4. Pangalan
ng magulang 5. Address 6. Telepono ng magulang na madaling makontak 7. Email address ng magulang
Huling lahok： hanggang Hunyo 25, 2021（Biyernes）
Pangalan ng klase
Pang-batang Ingles A
Pang-batang Ingles B

Pang-batang Espanyol

Oras
13:00-14:00
14:00-15:30
10:30-11:30

Puntong edad
Ika- 1・２ Baitang sa
elementarya
Ika-3・4 Baitang sa
elementarya
Ika 1・２・３．４・５
Baitang sa
Elementarya

Taga-turo
Elda Beatriz Fujikura
（Tubong Argentina）
Jovani Ichikawa
（Tubong Peru）

Call center para sa bakuna ng Covid-19
Tanggapan tawagan（Call center） ng konsultasyon pang-multilingual ng
Ministry ng kalusugan at pang-kawanggawa
Telepono： 0120-761770（Libreng pagtawag）
Tanggapan：Tignan sa ibaba （Sabado at Linggo・maging piyesta opisyal）
・Nihonggo・Ingles・Intsik・Koreya･Tsyosen・Portugis・Espanyol： 9：00～21：00
・Taylandes： 9：00～18：00
・Biyetnam：10：00～19：00

*************************************************************************************

Paliwanag sa pagsusulat sa「 Aplikasyon sa Pabahay」 para sa mga dayuhan!
Sa mga nais mag-apply para sa Pabahay sa Lungsod/Shiei Jutaku, ngunit hindi alam kung paano
isulat ang porma ng aplikasyon.Tutulungan namin kayo na punan ang porma ng aplikasyon nang
direkta at sabay pasa ito. Mga magagamit na taga-saling wika.(Ingles, Intsik, Koreya, Portuges,
Espanyol, Tagalog, Tay, Nepali, Biyetnamis at Indonesiya.
Petsa：

Hunyo１２（Sabado)

10：00～12：00

LIBRE

Lugar：Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Kawasaki
Patala：

Kailangan ng reserbasyon!
2F

Silid pang Aktibidad

Hunyo 9 (Miyerkoles) 16:30 Tumawag o magtungo lamang.

Ano ang Pabahay sa Munisipyo?: Ito ay isang bahay na pagmamay-ari ng lungsod at itinayo sa pakikipagtulungan
sa gobyerno at lungsod upang ang mga taong nagkakaproblema sa pabahay at may mababang kita ay
mabubuhay sa isang mababang renta. Hindi tulad ng pribadong pabahay, maraming mga regulasyon tulad ng
mga pamantayan ng kita sa oras ng aplikasyon at kahit na pagkatapos ng paglipat. Walang pangunahing pera o
bayad sa pag-renew, ngunit ang survey ng kita ay isinasagawa taun-taon upang matukoy
ang bayarin sa paggamit ng upa.

Kwalipikasyon sa aplikasyon ：
(1)
(2)
(3)
(4)

Pagiging nasa tamang gulang
Nakatira sa lungsod o nagtatrabaho sa parehong lugar sa lungsod ng 1 taon o higit pa
Huwag lumampas sa isang tiyak na buwanang kita
Nagkakaproblema sa tirahan, atbp.

**************************************************************************************

Pandayuhang Konsultasyon ng Sentrong Pandaigdigan sa Kawasaki
Makipag-ugnay sa amin kung mayroon kang mga suliranin at katanungan.（LIBRE）
★Ang oras ng konsultasyon ay pinalawak mula Abril!
Pandaidigang Asosasyon sa
lungsod ng Kawasaki
Homepage

＊Simula Abril 1 ９：００-１７：００ (Tumutugon kahit tanghalian)
＊Konsultasyong nakalaang tawagan: tel. ０４４-４５５-８８１１

Kahit na sa mga araw na wala ang tagapayo sa nais na wika,mayroon kaming telepono na maaaring gamitin na nakakonekta sa online
interpreter upang suportahan ang wika ng pagpapayo.
Wika

Araw

Wika

Araw

Ingles

Lunes-Sabado

Intsik

Lunes-Sabado

Portugis

Martes・Biyernes

Espanyol

Martes・Miyekoles

Koreya・Tsosen

Martes・Huwebes

Tagalog

Martes・Miyerkoles

Biyetnam

Martes・Biyernes

Taylandes

Lunes・Martes

Indonesiya

Martes・Miyerkoles

Nepalis

Martes・Sabado

＊Libreng konsultasyon sa Admistratibong taga-sulat
（Pakunsulta sa wikang Hapon lamang. Magpareserba ng taga-saling wika sa may nais ）(may bayad)
Petsa： Hunyo 20（Linggo）, Hulyo 18（Linggo） 14：00～16：00
Lugar： Sentrong Pandaigdigan sa Lungsod ng Kawasaki ２F silid pulungan/meeting room

