Lathala ng Hunyo-Hulyo 2022 (inilabas sa katapusan ng Mayo)

タガログ語版

Sentrong Pandaigdigang Pundasyon sa Kawasaki

Wikang Hapon / Ingles / Intsik/ Koriya / Tsosen / Espanyol/ Portugo/ Tagalog / Biｙetnam /
Taylando / Indonesiya / Nepali / Magaang na wikang Hapon
https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
〒211-0033 2-2 Kizukigioncho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

Ipapaliwanag kung paano isulat ang "Porma ng Aplikasyon sa
Munisipal na Pabahay" para sa mga dayuhan
Gustong mag-apply para sa Munisipal na pabahay sa Kawasaki, ngunit hindi alam kung paano isulat ang
porma ng aplikasyon.Tutulungan naming punan ang porma ng aplikasyon at pagpasa nito.
(Ingles, Intsik, Koreya, Portugis, Espanyol, Tagalog, Taylandes, Nepali, Biyetnamis at Indonesiya)
Petsa： Hunyo 11（Sabado)

10：00～12：00

Lugar： Sentrong Pandaigdigang sa Kawasaki, 2F silid grupong aktibidad Libre・reserbasyon
Limita ： 20 Katao
Patala： Hunyo８(Miyerkules) hanggang 16:30 tumawag o magtungo lamang
Makakalahok：

(1) Nasa tamang edad
(2) Nakatira sa lungsod o nagtatrabaho sa parehong opisina sa lungsod nang hindi
bababa ng 1 taon
(3) Hindi lumampas sa isang tiyak na buwanang kita
(4) Problemado sa tinitirhan

2022 Pandaigdigang Pista sa Kawasaki (Kanselado)
Sa nakaraang lathala ng Hello Kawasaki (Abril-Mayo na lathala), ipinahayag
na “sa taong ito ay gaganapin ito sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon
sa pamamagitan ng pagpapareserba nang maaga.” Matapos nito, bilang resulta
ng iba't ibang pag-aaral, ang Pandaigdigang Pista na naka-takda sa Hulyo 3
ngayong taon ay kanselado upang maiwasan ang pagkalat ng bagong impeksyon
na coronavirus.

Tumatanggap ng konsultasyon para sa mga Ukrainian refugee
One-stop Sentrong Konsultasyon sa komprehensibong Multi-kulturang
Pagkakaisa sa lungsod ng Kawasaki
Nilalaman
Pagtanggap ng mga Ukrainian refugee at konsultasyon sa pamumuhay,atbp.
Wika
Ang wikang Ukraina ay maaaring isalin sa paggamit ng makina (Bungawan)
Petsa
Lunes hanggang Sabado 9:00 hanggang 17:00
Pamamaraan Counter / telepono (044-455-8811) Email (soudan39@kian.or.jp)
Online (kinakailangan ang reservation) Aplikasyon para sa zoom
konsultasyon
http://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml
※Bilang karagdagan, nag-aalok din kami ng mga serbisyo sa konsultasyon sa 11 na
wika gaya ng dati.

Ipinapakilala ang mga librong may larawan sa wikang
banyaga mula sa silid-aklatan / reference room
Mayroong mga larawang aklatin sa humigit-kumulang 30 wika
sa silid-aklatan sa ika-2 palapag ng sentro.
Mayroon ding mga larawang libro kung saan nakasulat sa
banyaga at dayuhang wika, ang mga larawang libro na ito ay
nagbibigay-daan sa iyo na basahin at ihambing ang orihinal
at isinalin na mga libro, at mga larawang libro na may mga
CD at DVD.
Bakit hindi ka magbasa ng larawang libro kasama ang iyong
anak at gamitin ito sa pag-aaral ng Nihonggo.

Harry the Dirty Dog

The Three Billy Goats Gruff
(Ingles・Nihonggo
may-CD)

付

Nihonggo sa Trabaho ～ Sa mga hindi katutubong
mag Nihonggo～
Layuning makapag-usap nang maayos sa tinatrabahuan.
Panahon

Hulyo 9 (Sabado)-Agosto 6 (Sabado), 2022 (Tuwing
Miyerkules at Sabado)
Petsa
Miyerkules: 18: 30-20: 30, Sabado: 10: 00-12: 00
Bilang
10 katao (Pipiliin)
Kabayaran ￥4,950 (9 beses sa kabuuan) * Bukod ang bayad sa aklat-aralin.
Patala
Mayo 23 hanggang Hunyo 19
Pamamaraan Online na aralin gamit ang Zoom
※Ang harapang klase ay gaganapin sa ika-9 ng Hulyo at ika-6 ng Agosto.
Lugar
Sentrong Pandaigdigan sa Kawasaki
Dito mag-aply
Makakasali：①Mga taong nagtatrabaho o naka-pagtrabaho sa Lungsod ng
Kawasaki.(part-time o arubaito na trabaho ay maaari rin)
②Mga taong may katumbas na antas ng JLPT N3 o mas mataas (pagpipilian)
*************************************************************************************
Pandaigdigang Konsultasyon sa Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Kawasaki
Kung may katanungan, alalahanin man mangyaring makipag-ugnay lamang.(walang bayad)

MAARI MAGPAKONSULTA NG ONLINE GAMIT ANG ZOOM！
Reserbasyon sa HP
Oras : ９：００-１７：００ (Bukas maging tanghali)
Pribadong Tel : ０４４-４５５-８８１１
Kung wala ang namamahala ay gagamit ng tagasalin sa telepono.

Wika

Araw

Wika

Araw

Ingles

Lunes-Sabado

Intsik

Lunes-Sabado

Portugis
Koreya・
Tsosen

Martes・Biyernes

Espanyol

Martes・Miyerkules

Martes・Huwebes

Tagalog

Martes・Miyerkules

Biyetnam

Martes・Biyernes

Taylandis

Lunes・Martes

Aplikasyon sa
Konsultasyon sa
Online

HP sa
Pandaigdigang
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Indonesya
Martes・Miyerkules Nepali
Martes・Sabado
＊ Libreng konsultasyon ng isang administratibong tagasulat
(Ang konsultasyon ay Nihonggo, kung nais ng taga-saling wika ipaalam lamang)
Petsa：Hunyo 19, 2022（Linggo）、Hulyo 17（Linggo）14：00～16：00

Lugar：Sentrong Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Kawasaki, ２F Pang-asosasyong silid

