
Filipino

Mga dayuhang 
mamamayan!

Maligayang 
pagdating sa 
Hiroshima

Mangyaring i-scan ang QR code gamit ang 
iyong smartphone. Makikita mo ang mga 
kapaki-pakinabang na impormasyon para sa 
pamumuhay sa Lungsod ng Hiroshima.
Para sa mga taong hindi nakakaunawa ng wikang 
Hapon at mayroong suliranin sa pamumuhay, 
mangyaring gamitin ang “Consultation Counter 
para sa mga Dayuhan ng Lungsod ng Hiroshima 
at Aki-gun”.
Hinahangad namin ang matiwasay na pamumuhay 
ng lahat sa Lungsod ng Hiroshima.

Mga madalas na katanungan
[Tungkol sa Katayuan ng Paninirahan]
(Mga bagay na maaaring gawain ng mga 
dayuhan sa Japan. Halimbawa, maaari kang 
magtrabaho, pumasok sa paaralan, manirahan 
kasama ang pamilya, atbp.)

Nais kong pahabain ang aking 
panahon ng paglagi.
Nais kong palitan ang aking 
katayuan ng paninirahan.

Narito ang mga sapat 
na detalyo tungkol sa 
paninirahan.

[Tungkol sa Pag-aaral ng Wikang Hapon]
Nais kong mag-aral ng wikang 
Hapon.

Mayroong listahan ng klase 
sa wikang Hapon.
Narito ang mga sapat na 
detalyo.

Consultation Counter para sa mga Dayuhan ng 
Lungsod ng Hiroshima at Aki-gun

Ikaw ba ay may suliranin sa Pamumuhay? Dahil 
wala kang sapat na kaalaman sa wikang Hapon. 
Maaari kang kumunsulta dito.
Pag iingatan namin ang iyong sikreto (walang 
makakaalam ng iyong mga ilalahad).
Hindi mo kailangan magbayad para sa konsultasyon.
[Lugar kung saan maaaring magpakunsulta]
International Conference Center Hiroshima
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi (nasa 
loob ng Peace Memorial Park)
[Mga wika]
◆  Ingles, Intsik, Espanyol, Portuges, Vietnamese, 

at Filipino
◆  Mangyaring magpakunsulta tungkol sa ibang 

wika maliban sa mga wikang nakasulat sa 
itaas.

[Mga araw na maaaring magpakunsulta]
Lunes hanggang Biyernes　mula alas 9:00 
umaga hanggang 4:00 hapon
◆  Ang mga konsultasyon sa Filipino ay sa Biyernes 

lamang, ngunit may mga pagkakataong maaari 
kang magpakunsulta sa ibang araw. Para sa 
mga detalye, mangyaring tingnan ang website.

◆  Mayroon din po na-site consultation ang 
Aki Ward Office (Espanyol at Portuges) at 
Motomachi Management Office (Intsik).

◆  Nagsasagawa din ng konsultasyon tungkol 
sa katayuan ng paninirahan ang kawani ng 
Regional Immigration Bureau (mangyaring 
kumuha po ng appointment).

◆  Para sa mga taong lumipat sa Lungsod ng 
Hiroshima, ipapaliwanag ng tagapayo ang 
tungkol sa inyong bagong pamumuhay sa 
Lungsod ng Hiroshima (mangyaring kumuha po 
ng appointment).

[Makipagsaguni para sa kaalaman]
Telepono: (082) 241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp
Para sa mga detalye, mangyaring 
tingnan ang website.
https://h-ircd.jp/phi/guide/consultation-phi.html

Internasyonalisasyon Dibisyon
Mamamayan Affairs Bureau
Ang Siyudad ng Hiroshima
TEL: 082-247-0127
FAX: 082-249-6460
E-mail: kokusai@city.hiroshima.lg.jp
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Patnubay para sa 
Pamumuhay ng 
mga Dayuhan



Pamumuhay

Naghahanap ako ng lugar na 
matitirahan.

Narito ang mga detalye 
tungkol sa pabahay ng 
munisipyo, prepektura, atbp.

Lumipat ako ng tirahan.

Narito ang mga kailangang 
pamamaraan kapag lumipat 
ka ng tirahan.

Mangyaring sabihin ninyo sa akin ang 
tungkol sa linya ng tubig, kuryente, at 
gas.

Narito ang mga paraan ng 
pag-aplay at sangguning 
impormasyon.

Narito ang paraan ng 
pagtatapon ng basura 
mula sa tahanan, araw ng 
koleksyon (araw na itatapon 
ang basura), at paraan ng 
pagtatapon ng malalaking 
basura.

Mangyaring sabihin ninyo sa akin ang 
paraan ng pagtatapon ng basura.

Trabaho

Naghahanap ako ng trabaho.

Narito ang mga lugar kung 
saan maaaring sumangguni 
tungkol sa paghahanap ng 
trabaho.

Mayroon akong suliranin sa trabaho at 
mga bagay na hindi maunawaan.

Narito ang mga lugar kung 
saan maaaring sumangguni 
tungkol sa problema sa 
trabaho.

Pensyon

Mangyaring sabihin ninyo sa akin ang 
tungkol sa national pension.

Narito ang mga paraan 
ng pagpasok sa national 
pension at kapag nais mong 
kumunsulta tungkol sa 
national pension.

￥

Edukasyon

Nais kong mag-aral sa paaralan ng 
bansang hapon.

Narito ang tungkol sa 
edukasyon sa bansang Hapon 
paraan ng pagpasok sa 
paaralan, atbp.

Medikal

Mangyaring sabihin ninyo sa akin ang 
tungkol sa Medical Health Insurance.

Narito ang mga pamamaraan 
at paggamit ng Medical 
Health Insurance.

Biglaang
(pagkakasakit, sunog, aksidente, atbp.)

Nais kong tumawag ng ambulansya o 
bumbero.
Saan ako dapat tumawag?

119(emergency at fire department)
Mangyaring tumawag sa 119 
kapag biglaan kang nagkasakit 
o kapag may sunog.

Ano ang dapat kong gawin kapag nais 
kong pumunta sa ospital sa holiday o 
gabi?

Narito ang tungkol sa biglaang 
medikal na pangangailangan sa 
holiday o gabi.

Naaksidente ako sa trapiko.
Saan ako dapat tumawag?

110(pulisya)
Mangyaring tumawag sa 
110 kapag may aksidente sa 
trapiko o krimen.

Sakuna(malakas na ulan, bagyo, lindol, atbp.)

Maraming paghahanda ang 
maaari mong gawin bago 
may maganap na sakuna. 
Narito ang mga detalye.

Ano ang dapat kong gawin bago may 
maganap na sakuna tulad ng malakas 
na ulan, bagyo, o lindol?

Narito ang tungkol sa mga 
dapat mong gawin at paraan 
ng pagkolekta ng impormasyon 
kapag may naganap na sakuna.

Ano ang dapat kong gawin kapag may 
naganap na sakuna tulad ng malakas 
na ulan, bagyo, o lindol?

Iba pa

Mangyaring tingnan ang 
website ng Hiroshima Peace 
Culture Foundation.

Nais kong malaman ang mga balita mula sa 
Lungsod ng Hiroshima, impormasyon tungkol 
sa mga kaganapan, atbp.

Mangyaring tingnan ang 
website ng Hiroshima Peace 
Culture Foundation.

Nais kong malaman nang higit pa 
ang mga kapaki-pakinabang na 
impormasyon sa pamumuhay!

Maaaring ma-download 
ang “Patnubay para sa 
Pamumuhay ng mga 
Dayuhang Mamamayan”.


