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Setyembre 2021
タガログ語
Tsu City International Exchange Association
23-1 Nishi Marunouchi Tsu City
Tel:059-229-3146
http://tiea.jp
E-mail:info@tiea.jp

Nagsimula na po ang pagbabakuna laban sa covid-19 sa mga may edad na 12 taon gulang pataas na
nakarehistro sa lungsod ng Tsu. Sa mga nais magpabakuna, magpareserba lamang at magpabakuna sa
participating medical institution o kaya sa mass vaccination site.
Paraan ng pagpapareserba ・Kapag sa mass vaccination site nais magpabakuna
◎ Covid-19 vaccination sa Tsu City
Window para sa Konsultasyon at
Reserbasyon (call center) Tel:0570-059567

◎ Covid-19
Reservation website ng
Tsu City.

Listahan ng
・Kapag sa participating medical institution nais magpabakuna
participating medical
Magkakaiba po ang paraan at ang simula ng reserbasyon sa bawat medical institution.
institution
Pakitingnan na lang po ito sa homepage ng Tsu City.
Mga kailangang dalhin sa araw ng pagpapabakuna
② ID na magpapatunay ng ③Medical questionnaire
④Booklet para sa mga
① Vaccination
pagkakakilanlan
iniinom na gamot
coupon

<Para sa mga katanungan>

COVID-19 vaccination promotion office

☎059-229-3353

Sa mga nabakunahan na ng 2 beses at may planong pumunta ng ibang bansa, tinatanggap na po ang
aplikasyon para sa vaccination certificate (vaccination passport) na kailangan upang mas mapadali ang
quarantine. Subalit, pansamantala, ang certificate na ito ay ipagkakaloob lamang sa mga may sigurado
ng iskedyul papunta ng ibang bansa.
Paraan ng aplikasyon Sulatan ng mga kailangang impormasyon ang application form na makukuha sa
bawat health center ng Tsu City o kaya sa covid-19 vaccination promotion office. Kumpletuhin ang mga
kailangang dokumento at ipasa ito sa counter o kaya ipadala sa covid-19 vaccination promotion office.

(〒514-8611 Hindi na kailangang sulatan ng address)
※Pakitingnan lamang po sa homepage ng Tsu City kung nais niyong i-download ang application form
at mga kailangang dokumento.
※Ipapadala po sa inyo ang certificate mga isang linggo pagkatapos matanggap ang inyong aplikasyon.
Ang magsisilbing katibayan na kayo ay nabakunahan na dito sa Japan ay ang “Certificate of Vaccination
for COVID-19” na nasa kanang bahagi ng inyong coupon.
Itabi niyo itong mabuti at huwag iwawala maging pagkatapos ng inyong pagpapabakuna.
< Para sa mga katanungan >
Tsu City COVID-19 vaccination promotion office ☎059-229-3353

Telepono: 059-224-3326
Tinatanggap na consultasyon: Mga katanungan at konsultasyon bago at pagkatapos magpabakuna
tungkol sa mga side effect at iba.
Oras ng tanggapan: Bukas ito 24 hours (Kabilang na tuwing Sabado・Linggo・at mga holidays)
Mga wika: Japanese, Chinese, Portuguese, English, Korean, Spanish

KONSULTASYON SA PROPESYONAL PARA SA MGA DAYUHANG RESIDENTE
Maaari po kayong kumunsulta ng libre sa general lawyer at labor and
social security lawyer kung may suliranin kayo tungkol sa diborsiyo, trabaho,
national health insurance, pension at iba pa.
☆Magpareserba lamang mga isang linggo bago kumunsulta. (Tel: 059-229-3146)

Konsultasyon sa general lawyer
・Problema sa kapitbahay at pamilya
・Tungkol sa aksidente sa trapiko
・Problema sa pagbayad ng mga utang atbp
Konsultasyon (Kada ika-3 Biyernes ng buwan)
2021→
Setyembre 17 Oktubre 15
Disyembre 17
2022 →
Enero 21
Marso 18
Oras: ① 1:00 pm – 1:45 pm

② 2:00 pm – 14:45pm

Konsultasyon sa Labor and
Social Security Lawyer
・Biglaang pagkatanggal sa trabaho
・Hindi binabayaran ang sweldo
・Konsultasyon tungkol sa pension, health
insurance at iba pa.
Konsultasyon (kada ika-2 linggo ng buwan)
2021 → Oktubre 10
Disyembre 12
2022 → Enero 9
Marso 13
③15:00 pm – 15:45 pm

④ 16:00 pm -16:45 pm

Venue: Tsu Region Plaza

＜Para sa mga katanungan＞
Citizen Communication Division (Shimin kouryu-ka) Tel: 059-229- 3146

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 ng: 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/

RENEWAL NG CERTIFICATE OF ENTITLEMENT PARA SA MEDIKAL NA SUBSIDIYA
(FUKUSHI IRYOUHI JUKYUU SHIKAKU SHOU)
Sa mga walang natanggap na bagong sertipikasyon o kaya application form para sa pag-renew nito nung
nakaraang Agosto, kailangan niyo na po itong i-renew kaagad. Pakitandaan, kung hindi niyo ito mai-renew
ngayong buwan ng Setyembre, mawawala ang inyong kwalipikasyon at hindi na kayo makakatanggap ng
tulong para sa mga medikal na gastusin. (Kapag sa Oktubre o sa mga sunod na buwan pa kayo mag-renew,
ang subsidiya ay magsisimula lamang sa unang araw ng buwan kung kailan kayo nag-apply)
[Mga kailangang mag-renew]
津市福祉医療費受給資格証

市内のみ
有効

受 住
給

所

保 護 者 氏名

資 フ リ ガ ナ
格 氏

性別

名

（
切り離さず山折りにして使用してください）

・Mga tumatanggap ng medikal na subsidiya para sa mga may
kapansanan sa pag-iisip.

津市

子ども

受給資格証番号

現物給付 津市内対応医療機関のみ有効
津市福祉医療費受給資格証 （ 現物給付）

公費負担者 番号
受給資格証 番号

受 住

所

給

・Mga may dumating na notice para sa renewal ng medikal na
subsidiya para sa mga bata, medical subsidy para sa mga single
parent, medical subsidy para sa mga 65 years old mahigit na may
kapansanan at medical subsidy para sa mga may kapansanan.
*Kapag hindi niyo na kailangang mag-renew, may matatanggap kayong bagong certification Card o kaya
notice para sa pagkawala ng inyong kwalipikasyon.
*Mangyaring mag-report lamang kagaad kung sakaling nagbago kayo ng health insurance, pangalan o kaya
address.
者 生 年 月 日

加
入
医
療
保
険

記号・ 番号
被 保 険者 氏名

称

格 氏

性別

名

者

（組合員 ・ 世 帯 主）

名

資

フ リ ガ ナ

生 年 月 日

等

保 険 者 番号

有

有効 期間

平成３０年 ９月 １日
三重県

津市長

＜Para sa mga katanungan＞Tsu City Insurance Medical Aid Division Tel: 059-229-3158

効

期

間

平成３０年 ９月 １日
三重県

津市長

APLIKASYON PARA SA PAGPASOK SA NURSERY SCHOOL PARA SA PASUKAN SA 2022
Ang aplikasyon para sa pagpasok sa nursery (hoikuen) mula sa Abril 1, 2022 ay magsisimula sa Oktubre 1
hanggang Oktubre 29 (Fri).
Proseso hanggang makapasok sa nursery
・Setyembre – Pamamahagi ng application form
・Oktubre
– Simula ng aplikasyon sa pagpasok sa nursery (Oct.1-Oct.29)
・Nobyembre – Interview para sa pagpasok
・Pebrero (2022) – Pagpapadala ng notice para sa kumpirmasyon ng pagpasok sa nursery.
・Marso (2022)
– Orientation sa bawat nursery school

(Fri)

PARA SA MGA KASALUKUYANG PUMAPASOK SA NURSERY SCHOOL
Kung nais pa ring ipasok ang anak sa nursery mula Abril sa susunod na taon
Kailangan niyo pong magpasa ng employment status confirmation form. Ang form na ito ay ibibigay
ng nursery na pinapasukan ng inyong anak. Pasulatan ito sa inyong kumpanya at ipasa sa nursery
school ng inyong anak hanggang sa itinalagang deadline ng pasahan.
Kung may plano kayong ilipat ng ibang nursery school ang inyong anak, mangyaring ipasa lamang ang
papel para sa pag-transfer.

<Para sa mga katanungan>
Tsu City Hall Child-rearing Assistance Division
Kalagitnaan ng Setyembre Pagpapadala ng dokumento para
sa enrollment.
・Pakisulatan po ito at pakipasa sa Board of Education
Nobyembre

Medical checkup

・Lahat ng batang papasok ng grade 1 sa susunod na taon ay
dapat magpa-checkup sa pinakamalapit na paaralan.

Katapusan ng Enero Pagpapadala ng enrollment notice
・Pakidala kaagad ito sa paaralan na papasukan ng
inyong anak.

Pebrero

Tel:

059-229-3167

・Sa mga hindi nakarehistro sa Tsu
City, wala po kayong matatanggap
na dokumento para sa enrollment.
Kumunsulta lamang sa Board of
Education
pagkatapos
niyong
mag-report ng paglipat sa Tsu.
・ Pabakunahan ang anak bago
magpasukan kung hindi pa ito
nabakunahan ng BCG, polio, DPT,
Measles,
Rubella,
Japanese
Encephalitis o iba pang bakuna na
hindi pa naiturok.

Orientation para sa pasukan

・Ipapaliwanag ng paaralan na papasukan ng inyong
anak ang tungkol sa mga aralin, mga kailangan sa
paaralan at iba pa.

Abril

Entrance Ceremony

Mayroon pong libreng medical checkup ang lahat ng batang papasok ng elementarya o
compulsary education mula sa Abril sa susunod taon. Magpapadala po ng notice sa unang
linggo ng Oktubre sa mga pamilya na may anak na papasok ng grade 1. Paki-check lamang
po sa notice ang petsa, oras at venue kung saan at kailan gaganapin ang checkup at tiyaking
dalhin ang inyong anak. Para sa mga detalye, pakitingnan lamang po ang homepage ng Tsu
City.

＜Para sa mga katanungan＞
School Education Division Tel: 059-229-3245
Tiyaking ipasa ang report ng kasalukuyang sitwasyon o genkyou todoke ng allowance para sa
mga solong magulang dahil kung hindi niyo ito maipasa, hindi niyo matatanggap ang
allowance kahit na kwalipikado pa kayo sa pagtanggap. Sa mga hindi pa nakapagpasa,
mangyaring pumunta lamang sa counter at dalhin ang inyong ikan/seal, residence card at pati
na ang residence card ng anak.
＜Para sa mga katanungan＞

Child care support division

Tel: 059-229-315

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

Papalitan na po ng bago ang inyong health
insurance card mula sa Oktubre 1. Ipapadala sa
pangalan ng head ng family ang inyong bagong
card sa mga kalagitnaan ng Setyembre. Pakisira na
lamang po ang inyong lumang health card
pagkalipas ng Oktubre 1.

< Para sa mga katanungan>

Tsu City Hall Medical Support Division
Tel: 059-229-3160

Konsultasyon tungkol sa municipal tax, national health

insurance, healthcare insurance para sa matatanda,
long-term care insurance, bayarin sa nursery at iba pang
mga bayarin. Ito ay consultation window para sa mga
hindi makakapunta sa munisipyo tuwing weekdays.
Inaanyayahan namin kayo na gamitin ito. (Walang
interpreter sa araw na ito subalit, maaari ang interpreter
sa pamamagitan ng video call)

≪Lugar≫ Tsu City Hall

(Sa kasalukuyan ng Agosto 1, 2021)

Bansa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Brazil
Philippines
Vietnam
China
Korea
Bolivia
Indonesia
Nepal
Thailand
Peru
Others
Total
Gross Population

Population
2,131
1,469
1,405
1,222
405
398
347
232
230
196
677
8,712
274,879

Pagbabago
kada buwan
0
8
-8
-14
-5
1
-1
10
-4
2
6
-5
-46

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

< Para sa mga katanungan >
Citizen communication division

(Shimin-koryu-ka) ☎ 059-229-3102

Lugar：Takachaya Shimin Center
sabado ng 6:30 - 8:00 pm
Oras：Kada
PANSAMANTALANG
Fee：Adults・100 yen 1 beses
Bata・Libre
★Inaanyayahan namin kayong sumali sa Japanese class！
SARADO
★Tuturuan din ang mga
bata sa kanilang homework.
★At may mga volunteer din na tumutulong sa pagtuturo.

VOLUNTEER JAPANESE-LANGUAGE CLASS PARA SA BUWAN SETYEMBRE

