Oktubre ～ Nobyembre Lathala
タガログ語/TAGALOG
Asosasyong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Lungsod ng Kawasaki

Wikang Hapon・Ingles・Intsik・Korea/Tsosen・Espanyol・Portugis・Tagalog
Biyetnam・Taylandes・Indonesiya・Nepali・madaling Nihonggo
ＨＰ ng Asosasyon: https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html makikita
〒211-0033 Kizukigioncho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2－2
Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

【Petsa】Hunyo 11, 2021(Sabado) 10：00 ～ 12：00
【Lugar】Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Lungsod ng
LIBRE
Kawasaki 2F Silid Pang aktibidad
【Target】Mga mag-aaral sa kolehiyo, sa junior college, mga mag-aaral na propesyonal, mga magaaral sa high school (kabilang ang mga nagtapos na)
【Limita】20 Katao (paunahan)
【Taga-turo】Fang Zhen Hua（方 貞華）Direktor ng Sora Ken Edukasyon Pag-akademiya
【Nilalaman】① Pangunahing kaalaman ② Daloy at, ③ Mga kaugalian sa paghahanap ng trabaho
④ Pagsasanay ng pakikipanayam sa trabaho ⑤Q & A ng paghahanap sa trabaho
【Matatawagan・Patala】
（Pampubliko）Asosasyon Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa
Lungsod ng Kawasaki Tumawag o mag-mail lamang
【TEL】044-435-7000
e-mail：soudan39＠kian.or.jp
Taga-saling
wika
Libre

Patnubay sa Pagpasok sa Mataas na Paaralan
Para sa mga bata na konektado sa mga banyagang bansa

Ito ay isang sesyon ng paliwanag at pagpapayo na nagbibigay ng impormasyong
kinakailangan upang makapasok sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Prepektura ng
Kanagawa.
【Petsa】Nobyembre 20, 2021(Sabado)13：00 ～ 16：00
【Lugar】Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Lungsod ng Kawasaki Hall
【Tanggapan】Oktubre ３０ katapusan Tumawag o magtungo lamang
★
Libreng
pagpasok,
【Para sa】Hanggang sa 20 mag-aaral sa junior high school, magulang,
kinakailangan ng aplikasyon!
tagasuporta (hanggang sa 3 katao bawat sambahayan)
★
Sa
pamamagitan
ng
【Nilalaman】Mga kwalipikasyon sa eksaminasyon, pangkalahatang
administratibong taga-sulat
konsulta, atbp.
libreng konsultasyon
【Matatawagan】
（Pampubliko）Pandaigdigang Pakikipagpalitang
Asosasyon sa Lungsod ng Kawasaki
TEL: 044-435-7000
【Kaakibat】Multikulturang Aktibidad Pakikipagugnayang Konsehal
（Pampubliko）Pandaigdigang Pakikipagpalitang Asosasyon

【Petsa】 Oktubre 16, 2021 (Sabado)、30 (Sabado)14：00 ～ 16：00
【Halaga】LIBRE
【Limita】30 Katao（Oktubre 15 (Biyernes)Katapusan）
【Patala】Talaan nasa Homepage
【Nilalaman】Ipapakilala ng mga mag-aaral ng Shinzen Internasyonal sa lungsod ng Kawasaki ang
mga rekomendasyon ng Kawasaki at ipakita ang mga plano na iniisip ng bawat pangkat, tulad ng paghahambing
ng kultura at mga pelikula ng kanilang sariling bansa at ng lungod ng Kawasaki.
Online ang pagtitipun
【Tanggapan】
（Pampubliko）Pandaigdigang Pakikipagpalitang Asosasyon
TEL：044-435-7000
e-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

Pagpupulong para sa ika-14 na pagtanggap ng mga representatibong
Mamamayang Dayuhan sa lungsod ng Kawasaki
Maging isang kinatawan at hayaan ang iyong boses ay umabot sa Kawasaki!
【Kwalipikasyon】① Hindi Hapon ang nasyonalidad
② 18 taong gulang pataas
③ Nakarehistro ng higit 1 taon sa lungsod ng Kawasaki
【Tumatanggap】Sa loob ng 26 katao
【Termino】Abril 1, 2022 - Marso 31, 2024（２ taon）
【Pamamaraan】Setyembre 1, 2021（Miyerkoles）- Nobyembre 16（Martes）huling araw ng
tanggapan.Mangyaring ipadala ang aplikasyon sa Multikultural na
pamumuhay ng Dibisyon ng Pag-unlad.（maaring dalhin mismo）
Ipadala：Kawasaki Shimin Tabunka Kyoku Shimin Seikatsu Bu Tabunka Kyousei Suishin Ka
(川崎市 市民文化局 市民生活部 多文化共生推進課)
〒210-0007 Kawasaki Shi Kawasaki Ku Eki Mae Honcho 11-2 Kawasaki Frontier Bldg. 9F
(川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 9 階)
【Application Form】Makikkita ito sa mga Information corner sa bawat Kagawaran/ward
offices, civic halls atbp.o maaari mong i-download mula sa homepage ng
Munisipyo
【Nilalaman】Magpapasya ng isang tema at tatalakayin ang mga problema na mayroon ang
mga dayuhan. Iuulat ang resulta ng talakayan sa alkalde at ipasa ang opinyon.
※ Ang pagpupulong ay gaganapin sa wikang Hapon. Ang material/dokumento ay
nasa wikang Hapon na may ruby/furigana.
【Nangangasiwa】Ang Culture Bureau ng Mamamayan ng Lungsod ng Kawasaki, Kagawaran
ng Buhay ng Mamamayan, Dibisyon ng Pag-unlad na Pangkulturang Pangkulturidad
TEL： 044‐200‐2846
Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Lungsod ng Kawasaki
Pandayuhang
Konsultasyong Tanggapan One Stop Center
TEL： 044-455-8811

----------------------------------------------------------------------

Pandayuhang Konsultasyon sa Sentrong Pandaigdig
ng Pakikipagpalitan sa Lungsod ng Kawasaki
Kung may anumang katanungan o problema , huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.（LIBRE）

ANG PAGSANGGUNI SA ONLINE NG ZOOM AY NAGSIMULA
NOONG IKA-1 NG HULYO!
＊Oras: ９：００-１７：００ (Tanghalian man tumatanggap)
＊Eksklusibong matatawagan: Tel. ０４４-４５５-８８１１

Aplikasyon ay matatagpuan
sa Homepage

Sa mga araw na walang tagapayo sa wikang namamahala, gumagamit ng
taga-salin sa telepono sa pagsuporta ng wika sa pagpapayo.
Wika
Araw
Wika
Araw
Ingles
Intsik
Lunes～Sabado
Lunes～Sabado
Portugis
Espanyol
Martes・Biyernes
Martes・Miyerkoles
Tagalog
Korea・Tsosen
Martes・Huwebes
Martes・Miyerkoles
Biyetnam
Taylandes
Martes・Biyernes
Lunes・Martes
Indonesya
Nepali
Martes・Miyerkoles
Martes・Sabado

Pahina patala sa
Konsultasyon sa
Online

＊ Libreng konsulta ng isang administratibong taga-sulat
Homepage ng
Asosasyong
（Ang konsulta ay sa wikang Hapon lamang, maaring
Pandaigdig
magpareserba ng taga-saling wika）
Sa Lungsod ng
Kawasaki
Petsa： Oktubre 17（Linggo）, Nobyembre 21（Linggo） 14：00～16：00
Lugar ： Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Lugsod ng Kawasaki 2F silid
pulungan

