
Halina’t manood at makinig sa musika at sayaw ng 
iba’t ibang bansa! Kasali din dito ang iba’t ibang 
grupo ng mga nagtatrabaho sa Tsu City! At ito ay isang 
espesyal na stage para mapanood ang sayaw at 
musika ng iba’t ibang bansa.  
Venue: Art Space 
Oras: 10:30am-16:30 

Ito ay corner para sa mga laro gamit ang mga laruan 
noong panahon gaya ng paper sumo, origami, atbp. 
Mayroon din ditong exhibition ng mga “manga” 
Venue: Culture room 1          

PAGBUBUKAS NG 

PUBLIC SWIMMING POOL 
(July 22-August 10) 

Tuturuan kayo dito ng mga katangian ng  succulents 
at kung paano ang mga ito alagaan. 
Lugar: Culture Room 2 
Oras:(Umaga)mula10:00am(Hapon)mula13:30 pm 
Aplikasyon:Tumawag sa Ars plaza mula Hulyo 3(Sat) 
Bayad: 1,000 per person 

Pwede kayong mag-try ng calligraphy sa isang maliit 

na colored paper gamit ang brush at ink habang kayo  

ay nakikinig sa lecture ng isang calligrapher.    

Venue: Gallery 1 

Mag-i-enjoy kayo dito sa pag-decorate ng hugis 
cupcake na kandila at sa kakaibang hitsura ng jelly 
candle. 
Lugar: Atelier *Sa mga grade 3 pababa, siguraduhing 
mayroon silang kasamang magulang. 
Jelly candle: 800 yen   Cup candle: 1,000 

Pintor: Nakada Takaaki (elasting)  
Lugar: Entrance lobby  
Black & white: 500  Colored:1,000 

Free 

Free 

 
 ｒｔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tsu City International Exchange Association 
23-1 Nishi Marunouchi Tsu City  

Tel:059-229-3146   http://tiea.jp   E-mail:info@tiea.jp 

EVENT PARA SA MGA BATA SA TAG-INIT NA BAKASYON  
Ito ay event kung saan mag-i-enjoy ang mga bata sa mga  

palaro habang natututunan din nila ang tungkol sa kultura 
  Agosto 1(Sun) 10:00am-5:00pm          

Tsu-shi Hisai Ars Plaza （〒514-1136 Tsu-shi Hisai Higashi Takato machi 246 ☎ 059-253-4161） 

 World Stage in Ars Plaza  

      

 

              

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   Makipagtulungan para maiwasan ang pagkalat ng covid-19 
・                                 ・Magsuot na ng swimsuit para maiwasan ang pagsiksikan sa loob ng bihisan. 

・Iwasan ang pakikipag-usap ng malakas ang boses at panatilihin ang “social   

distance” maging sa loob ng swimming pool. 

 Hisai Central Sports Park Pool 
☎059-256-8001 

Swimming pool slides, lazy river, 50m pool, 
infant pool 

Tsu Karasu Pool  ☎059-292-4306                        
25m pool, water slider, pool para sa lower 

grade sa elementary at infant pool. 

Oras  9:00 am – 5:00 pm 10:00 am – 4:00 pm 

Capacity 100 katao ang limit sa bawat itinalagang oras 
9:00-12:00, 10:00-13:00 11:00-14:00 
12:00-15:00 13:00-16:00 14:00-17:00 

125 

Maaring 
pumunta 

Mga nakatira, nagtatrabaho at nag-aaral sa Tsu City. (Ang mga batang nasa elementary pababa ay 
kailangang may kasamang magulang) ※Iwasan ang pagpunta kung hindi naman taga Tsu. 

 
Entrance 

fee 

 Junior High School pababa: 220 yen  
Mula Senior High School: 440 yen 

 

Preschoolers: Libre  
Elem. At Junior High School: 50 yen 
Senior High School at Adult: 200 yen  
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Kailangang magpa-reserve bago pumunta (first 
come, first served) Pwede ring kahit walang 
reservation kung mayroong bakante.               
1)Aplikasyon sa pamamagitan ng e-mail   
(tsushihisaipool@japox.co.jp) 
Mga kailangang ilagay sa e-mail: Oras ng paggamit 
ng pool, bilang ng mga pupunta, address, pangalan, 
edad at telepono ng lahat ng kasamang pupunta.  
2)Makakatanggap kayo ng confirmation email kapag 
na-confirm na ang inyong reservation.     
3)Pagdating niyo sa reception, (kailangan niyong 
ipakita ang confirmation email ng inyong 
reservation.)  

Hindi na kailangan ang reserbasyon 

      (first-come, first-served) 

 Pagdating sa pool (kukumpirmahin ng person 

incharge kung ilan kayong magkakasama) 

 

Hulyo 2021 

タガログ語 

2 ②Workshop para sa pagtatanim ng succulents   

 ③Tayo ng maglaro at gumawa ng mga laruan noon!  

⑤Hisai 350
th
 Anniversary  Japanese calligraphy  

 

    

Paggawa ng kandila  

  

 

                  

 

Portrait corner 

Free 

 
         



BAYARIN SA NATIONAL HEALTH INSURANCE 
 Ang notipikasyon ng bayarin sa national health insurance para sa taong 2021 ay ipapadala sa pangalan ng 

principal household ng inyong pamilya mula sa petsa 8 ng Hulyo (Thu) nitong taon. Ang halaga ng inyong bayarin 

na nakasaad sa notipikasyon ay para sa isang taon na mula Abril hanggang Marso at kailangan niyo itong bayaran 

ng 9 na beses mula Hulyo hanggang Marso sa susunod na taon.   

Due date ng 

pagbabayad 

Unang 

pagbayad 

Ika-2 Ika-3 Ika-4 Ika-5 Ika-6 Ika-7 
2022 

Ika-8  
2022 

Ika-9    
2022 

Due date 8/2     8/31 9/30 11/1 11/30 12/27 1/31 2/28 3/31 

<Para sa mga katanungan> 
Medical Support Center  ☎ 059-229-3160  

 
LONG-TERM CARE INSURANCE (KAIGO HOKEN) 

Habang tayo ay tumatanda, may mga posibilidad na kailanganin nating  
magpaalaga kapag naging bedridden na tayo o kaya nagkaroon tayo ng 
dementia. May mga posibilidad din na kailanganin natin ang tulong ng  
iba kapag dumating sa punto na hindi rin tayo kayang alagaan ng ating  
pamilya kapag kinailangan natin ang tulong nila.  

 Ang long-term care insurance ay binabayaran ng mga may edad na 40 taong 
 gulang pataas upang magamit ang serbisyo ng pagpapaalaga kapag dumating 
 ang panahon na ito ay kinailangan.   
<Paraan ng pagbabayad> 

Sa mga kasali sa National Health Insurance, isinasama ito sa bayarin sa health insurance ng principal  
household mula edad 40 hanggang 64 years old. Sa mga kasali naman sa Social Insurance (shakai hoken) sa  
pinapasukang kumpanya, ikinakaltas ito sa sweldo kasabay ng medical insurance. Sa mga 65 years old  
mahigit, ibinabase ito sa income na natatanggap at ikinakaltas ito sa pension o kaya binabayaran sa  
pamamagitan ng payment slip o bank transfer.   

Para sa mga katanungan 

Nursing Care insurance ☎059-229-3149 

 
APLIKASYON PARA SA PABAHAY NG PREPEKTURA  

Pakisulatan ng mga kailangang impormasyon ang application form at ipadala ito sa address na 
nakasulat sa ibaba mula petsa 2（Fri）hanggang petsa 31（Sat）ngayong buwan ng Hulyo. Ang 
application form ay available sa “Kensetsu Jimusho” o kaya sa “Ken-ei Jutaku Shitei Kanrisha” 

＜Para sa aplikasyon at mga katanungan＞ 
Iga Nambu Fudosan Jigyo Kyodo Kumiai ☎ 059-221-6171 
 102 Etoile Tsu, Kamihamacho 1-5-1 Tsu City 〒514-0008 

 
         NAIPASA NIYO NA BA ANG GENKYOU-TODOKE PARA SA 

CHILD CARE BENEFIT O JIDOU TEATE?   
Upang makumpirma kung karapat-dapat pa rin kayong magpatuloy sa pagtanggap ng jidou teate, 

kailangan niyo pong ipasa ang genkyou todoke sa itinakdang panahon ng pasahan dahil kung hindi 

niyo ito maipapasa, hindi niyo matatanggap ang jidou teate mula sa buwan ng Hunyo.  

<Para sa mga katanungan>  

Child Care Support Division (Kodomo Shien-ka) Tel:059-229-3155 
 

TUNGKOL SA DISASTER PREVENTION E-MAIL 

 SERVICE NG TSU CITY! 
Ito ay isang serbisyo ng pagpapadala ng email sa inyong mobile phone tungkol sa mga impormasyon 

sa mga lugar kung saan maaring lumikas kapag may mga paparating na tsunami, lindol, o kaya kapag 

may mga naganap na malaking sakuna dahil sa malakas na mga pag-ulan. 

Magpadala lamang ng blankong e-mail sa mga sumusunod na wika na nais niyo.   

 

                                      
                               

               
                                 
                                
esp@tsumail.jp 

Español 

por@tsumail.jp 
Português 

eng@tsumail.jp 
English 

chn@tsumail.jp 
中 文 

tag@tsumail.jp 

Tagalog 

ejp@tsumail.jp 
やさしい にほんご 



Ang MieCo ay tumatanggap ng mga konsultasyon ng mga dayuhang residente ayon sa kanilang wika 
para sa mas maayos na pamumuhay dito sa Japan. Tumawag lamang sa numero na  
at sabihin kung anong wika ang inyong nais makausap.      

Bukas mula: Lunes～Biyernes at Linggo 9:00～17:00 (Sarado tuwing Sabado at Holiday) 
Languages：English, Portuguese, Spanish, Chinese, Tagalog, Korean, Vietnamese Nepali, Indonesia at Thai. 

https://www.miefweb.org/mieco/ 

 IMPORMASYON PARA SA MGA 65 TAONG GULANG PATAAS  

PAGBABAKUNA SA TSU CITY LABAN SA COVID-19    3 KARAGDAGANG VACCINATION SITE  
・Temporary mass vaccination site ng Mie-ken  (Mie University) 

Address: Tsu-shi Kurima Machiya-cho 1577             Bakunang gagamitin: Takeda/Moderna 
・Mie Chuo Iryou Center (Mie Central Hospital) 

 Address: Tsu-shi Hisai Myojin-cho 2158-5               Bakunang gagamitin: Pfizer 
・Miekenritsu Ichishi Byouin (Ichishi Hospital)   

Address:Tsu-shi Hakusan-cho Minami-ieki 616           Bakunang gagamitin: Pfiser 
※Magpareserba kapag nakapili na ng vaccination site kung saan nais magpabakuna, at ng oras  
at petsa kung kailan nais magpabakuna.  
Mangyaring ipakansela lamang kaagad ang inyong reserbasyon kung sakaling hindi kayo 
makakapunta sa araw na inyong ipinareserba dahil sa anumang dahilan.  

Paraan ng pagpapareserba Kapag sa temporary vaccine site magpapabakuna 

◎Covid-19 vaccination sa Tsu City                

Window para sa Reserbasyon at Konsultasyon 

(call center) Tel:0570-059567 

◎ Covid-19 

Reservation website ng Tsu City.  

Kung sa participating medical institution nais magpabakuna  
Tumawag lamang ng direkta sa medical institution kung saan nais niyong mag pabakuna.  

<Para sa mga katanungan> 
Covid-19 Vaccination Promotion office ☎059-229-3353 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ang heat stroke ay madalas nangyayari sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto. Nangyayari  
ito dahil hindi kaagad nakakapag-adjust ang ating katawan sa pagbabago ng temperatura. Kaya simulan natin 

ang paglalakad mula sa panahon na hindi pa masyadong mainit at sikapin nating dagdagan ang ating mga 

aktibidad para tayo ay pagpawisan at para maihanda natin ang ating katawan ng mas maaga at magkaroon tayo 

ng katawan na hindi magpapatalo sa init ng tag-araw. Malaki din ang epekto ng kalagayan ng kalusugan ng tao 

sa araw kung kailan ito na-heat stroke kaya bigyan natin ng pansin ang ating kalusugan sa araw- araw.

Uminom ng madalas 

✓Magdala palagi ng inumin at uminom bago pa  

man makaramdam ng uhaw.  

✓Uminom bago matulog at mag-ofuro 

✓Magpahinga ng isang beses sa kada 30 minuto 

kapag may ginagawa o nag-ehersisyo. 

Paghahanda ng katawan laban sa mainit 
na panahon 

✓Bigyan ng pansin ang araw-araw na pamumuhay. 

✓Magpahinga at matulog ng sapat. 

✓Kumain ng may tamang balanse ng pagkain.  

Habang pinapanatili din ang pag-iwas sa 
Iwasan ang init 

✓28℃ ang tamang temperatura kapag gagamit ng 

aircon sa kuwarto. 

✓Gumamit ng electric fan para mag-circulate ng  

maayos ang hangin. 

✓Gumamit ng sumbrero o payong kapag lalabas. 

corona virus 
✓Buksan ang bintana kada 30 minuto maging sa mga  

kuwarto na nakabukas ang aircon.  

✓Iwasan ang mag ehersisyo o ang mahihirap na trabaho 

kapag naka face mask. ※Panatilihin pa rin ang 2 metro 

mahigit na layo sa ibang tao kapag magtatanggal ng  

facemask. 
 
 

 
 

 

Kapag nakaramdam ng pagkahilo, pinagpapawisan ng marami, pananakit ng ulo, 
nasusuka, pananakit ng kalamnan, nanlalamya, mainit ang katawan at iba pa,  
uminom kaagad ng malamig na tubig at kumain ng candy na may salt content o iba pa 
at magpahinga sa isang malamig na lugar. Luwagan din ang suot na damit at dampian 
ng malamig ang parte ng katawan （leeg・kilikili・at sa may taas ng singit） 



Pagputol ng mga sanga ng puno sa inyong 

bakuran na nakakaabala sa daan!  
Kapag lumalabas na sa kalsada ang mga  

Sanga ng puno o halaman sa inyong bakuran,      

hindi lamang ito makakaabala sa mga taong   

dumadaan at sa mga sasakyan, kundi nagiging   

dahilan din ito para hindi makita ang mga traffic sign 

at traffic mirror sa daan at natatakpan din nito ang 

mga ilaw dahilan para magkaroon ng aksidente sa 

daan. Hinihiling po namin sa mga may-ari ng bahay at 

lupain na pakiputol ang mga sanga ng puno na 

nakakaabala na sa daan.   

 

 
   

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 

  

 

VOLUNTEER JAPANESE-LANGUAGE CLASS PARA SA BUWAN HULYO
Tsu Chuo Kominkan 
Tsu Center Palace 2F 

Ano Naka 

Kominkan 2F 
Hisai 

Sogo Fukushi Kaikan 
Kawage 

Kominkan 3F 
Linggo Sabado Biyernes Linggo 

4, 11, 18, 25 3 at 17 2, 9,16 23 at 30  Wala pang schedule. Para sa 

mga detalye, tumawag 

lamang sa (☎059-229-3146) 6:00 p.m. - 7:45 p.m. 6:00 p.m. - 7:30 p.m. 7:00 p.m.- 8:30 p.m. 

Tsu-shi Daimon 7-5 

059-229-3146 

Tsu-shi Ano-cho 
Tookan’onji 483 
059-268-2101 

Tsu-shi Hisai Higashi- 
takatomachi 20-2 

059-255-8839 

Tsu-shi Kawage-cho 
Hamada 742 
059-244-1700 

 

(Sa kasalukuyan ng Hunyo 1, 2021) 

Bansa Population 
Pagbabago kada 

buwan  

1 Brazil 2,143 -5 

2 Philippines  1,457 8 

3 Vietnam 1,428 13 

4 China 1,269 -25 

5 Korea 412 3 

6 Bolivia 398 5 

7 Indonesia 351 -7 

8 Nepal 230 3 

9 Thailand 225 -5 

10 Peru 195 1 

Others 672 -9 

Total 8,780 -18 

Gross Population 275,119 -149 

 

Ang Tsu City International Exchange 
Association (TIEA) ay naghahanap ng mga 
nais sumuporta sa mga gawain at layunin 
nito at nais maging miyembro.  
【Annual Membership】per person ¥ 2,000 
 Family Membership  ¥ 3,000 

Company・Group membership ¥10,000 
< Para sa mga katanungan > 

Tsu City International Exchange Association 
(Sa loob ng Shimin-koryu-ka)☎ 059-229-3146 

 
Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol 
sa mga pamamaraan sa city hall gaya ng buwis, 
social assistance, edukasyon at iba pa, mayroon po 
tayong interpreter sa International Exchange 
Section (Shimin-koryu-ka) sa wikang Portuguese, 
Spanish, English at Tagalog kaya huwag kayong 
mag-atubiling kumunsulta. Mayroon din ditong 
interpreter sa 13 wika sa pamamagitan ng video 
call gamit ang tablet. 

< Para sa mga katanungan > 
International Exchange Section 

Shimin-koryu-ka ☎ 059-229-3102 

Fixed asset Tax at City Planning Tax 

 Due date na po sa petsa 2 ng Agosto (Lunes) 

ng ika-2 pagbabayad para sa fixed asset tax at 

City planning Tax. Huwag itong kalilimutang 

bayaran sa malapit sa inyong banko, post office 

o kaya convenience stores.   

Para sa mas madaling pagbabayad at hindi rin 

malilipasan ng due date, maaari niyong gamitin 

ang bank transfer.  
Para sa mga katanungan 

 Tsu City Office 2F Tax Payment Division 
059-229-3135 

 


