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Inilathala ng Munisipiyo ng Inuyama
Iniedit ng Samahang Internasyunal ng Inuyama
Inilathala ２０１８．９．１０

Magasin ng Impormasyon Multilingual

Tagalog Ｎｏ．９１

7 araw mula Hunyo 3 hanggang Hunyo 9, 4 na mag-aaral ng Latina School ang ipinadala ng Francke
Foundation, mula sa Halle, Germany ang dumating sa Inuyama. 8 beses nang tumungo sa Germany
ang mga mag-aaral ng Inuyama sa pamamagitan ng Student Exchange Project. Subalit ang pagdating
ng mag-aaral mula sa ibang bansa ay ngayon lamang nangyari, nagkaroon ng inter-aksiyon ang mga
kinatawan ng 2 bansa. Ang mga mag-aaral ay lumibot sa ilang paaralan ng elementarya at junior
high school, sumali sa leksiyon at club activities, bumisita rin sa Inuyama Castle at sinubukan ang
popular na Ukai event, inalam rin ang kultura at kasaysayan ng lungsod. Naranasan nila ang homestay,
kasama ang pamilyang hapon at nagkaroon ng masayang oras na magkasama. Sa Welcome Party ay
nakilahok rin ang dating mag-aaral na ipinadala sa Germany, muling nagkita-kita at naging kasiya-siya
ang nangyaring pagtitipon.

《Nilalaman》

Information corner・・・Ｐ.２．３
Nagsimula na ang interpretation service ng 119
emergency call・・・Ｐ.４．５
Notipikasyon mula sa Inuyama・・・Ｐ.５．６．７
ＩＩＡ News・・・Ｐ.７．８

１（Tagalog）

Banyagang residente sa Inuyama: 2267
katao(41nasyonalidad)
３％ ng kabuuang populasyon ng lungsod.
１ Vietnamese ６５９katao
２ Intsik ３５４ katao
３ Filipino ３０３ katao
(Mayo 31, 2018 at kasalukuyan)

Shiritai Jouhou Corner (impormasyong nais malaman)
Ang korner na ito ay inilaan para sa mga impormasyong nais malaman ng mga banyagang
residente sa lungsod. Pinili ang tema at ipapakita sa lahat sa pamamagitan ng Q & A.

「Ang lindol」
Ang temang napili ngayon ay “Ang lindol.” Ang bansang Japan ay madalas nakakaranas ng lindol. Inaasahan rin
na darating ang malaking lindol sa Aichi Ken anumang oras. Kami ay humingi ng tulong sa Environment Safety
Division ng Inuyama City Hall upang masagot ang mga katanungan na may kinalaman sa bagay na ito. Katulad
ng mga dapat gawin, nais malaman at katanungan kapag dumating ang lindol.

Q1.Saan ang ligtas na lugar sa oras ng lindol？

Pagkatapos ay patayin ang makina at manatili sa
loob ng sasakyan hanggang sa tumigil ang pagyanig.
Baka mahagip ng mga rumaragasang sasakyan

《Kung nasa loob ng bahay》
Sa pagdating ng lindol, mahalagang hindi pupunta

kung biglang lalabas ng sasakyan.

kung saan-saan. Tiyakin na walang malaking kabinet
na maaaring matumba, protektahan ang inyong ulo,
pumuwesto nang mababa o halos nakayupyup, at
manatili lamang sa lugar ninyo hanggang tumigil ang
pagyanig. Kung makakapagtago sa ilalim ng lamesa
upang makaiwas sa mga

Q2.Saan ang mga evacuation sites？
May 21 evacuation sites sa lungsod ng Inuyama.
Tiyakin ito mula sa Inuyama homepage, sa Bousai
Map at alamin ang malapit na evacuation sites mula

nahuhulog na bagay, mas

sa inyong tirahan.

makabubuti.

※Ang Bousai Map sa Inuyama homepage ay nasa

《Kung nasa labas naman》

wikang Nihongo lamang.

Mag-ingat mula sa mga nahuhulog o natutumbang
mga bagay. Lumayo mula sa mga gusali at

Tingnan rin ang nakabukod na listahan ng
evacuation sites.

protektahan ang inyong ulo ng bag na dala ninyo.

Q3.Kapag naipit ng natumbang kasangkapan,
ano ang dapat gawin？

《Kung nakasakay sa sasakyan》
Iwasan ang biglaang pag-preno ng sasakyan kung

Una sa lahat, makabubuting mag-install ng brace

lumindol habang kayo ay nagmamaneho. Maaari

bar sa ibabaw ng malalaking cabinet upang hindi ito

itong maging sanhi ng banggaan o aksidente.

matumba.

Unti-unting pabagalin ang
pagpapatakbo ng sasakyan
at iparada sa kaliwang
bahagi ng kalye habang
tinitiyak kung walang ibang
sasakyan.

Huwag piliting tumakas, tumawag ng tulong.
２（Tagalog）

Sa ganitong pagkakataon, ang pagsigaw ay
magiging dahilan ng agad na pagkaubos ng lakas,
kaya naman ipinapayo na gumamit ng anumang
bagay na malapit sa inyo at gamitin upang lumikha
ng tunog upang maipaalam ang inyong
kinaroroonan.
Q4. Paano matitiyak kung ligtas ang kalagayan
ng pamilya sa oras na putol ang linya ng
komunikasyon?
Gamitin ang Saigaiyou Dengon Dial (171).
Mairerehistro ang inyong mensahe sa 171 at
maaari itong pakinggan muli. Hindi man direktang
makakausap ang kapamilya, makukumpirma kung
sila ay ligtas pati na rin ang kanilang kasalukuyang
kinaroroonan.

Q5. Kung ma-low batt ang mobile phone,
mayroon bang lugar kung saan maaaring magcharge?
Sa mga evacuation sites ng Inuyama City,
mayroong multi-adaptor na magagamit para
makapag-charge ng iba`t-ibang uri ng mobile
phone. Subalit mayroong uri na hindi rin
magagamit ang mga charger na ito. Makabubuting
magbitbit ng emergency charger sa lahat ng oras.
Q6. Ano ang maaari kong ihanda bago may
maganap na lindol?
Una sa lahat, isipin ang mga pangunahing mga
kakailanganin sa oras na mapinsala ng kalamidad.
Natural lamang na kailangan ng pagkain at tubig,
gamot na iniinom sa araw-araw, baston, depende
sa tao ang magiging pangangailangan. Ang bukodtanging kagamitan na binanggit ay madalas na
wala sa mga evacuation sites. Kaya makabubuting

ihanda ang mga gamit na alam ninyong
pangunahing ninyong kakailanganin.
At ang isa pang mahalagang dapat isagawa ay
kung paano makakakuha ng impormasyon hinggil
sa nangyayari sa kapaligiran.
Sa kasalukuyan, may makikitang mga disaster
prevention application sa mga smart phone. Sa
appli na SAFETY TIPS, may mga impormasyon na
makakatulong sa oras ng kalamidad, sa wikang
ingles, intsik (han, kan), koreano at Nihongo sa
pamamagitan ng push notifications. Ihanda ang
ganitong uri ng applications at alamin ang mga
tamang impormasyon mula rito.
(※) Ang push notification: ito ay ang mga
notipikasyon na otomatikong matatanggap ng mga
gumagamit ng appli.

Q7. Mayroon bang mga disaster prevention
drill para sa mga banyaga?
Bagama`t walang direktang pagsasanay para sa
mga banyaga lamang, mayroong isinasagawa sa
lungsod ng Inuyama na Inuyama-shi Sougou
Bousai Kunren (Comprehensive Disaster Prevention
Drill). Matututunan mula rito ang mga nararapat
na gawin at pasusubukan ang mga ito sa inyo.
Inaanyayahan namin kayo na dumalo sa
pagsasanay na ito.
Q8. Bilang pagtatapos, ano po ang nais
ninyong sabihin sa mamamayan ng Inuyama?
Walang nakakaalam kung kailan darating ang
kalamidad. Hindi pa man ay paghandaan na ito
upang makaiwas sa mas malalang kalagayan
kapag nangyari ito. Isaisip ang gensai (kaunting
pinsala) at paghandaan ang layuning ito.

３（Tagalog）

Alam ba ninyo kung ano ang numero sa telepono na “119?” Ito ay numero
kung saan puwedeng tumawag ng “ambulansiya” o “bumbero “ sa oras ng
emergency. Bagama`t alam ang numerong ito, kakaunti lamang sa atin ang
nakaranas nang tumawag dito. Mayroon na ngayong interpreter para sa 5
wika para sa serbisyong ito. Basahin ang detalye nito sa ibaba.

《Notipikasyon》
Magsisimula sa：May 7, 2018; alas-１０：００～
Lugar： Mga lungsod ng Inuyama、Kounan、Komaki、Iwakura、Kiyosu、Kita Nagoya、Toyoyama-chou、
Ooguchi-chou、Fusou-chou
Wika na may interpretasyon：Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges

《Imahe ng interpretasyon》
Kung ang tawag sa 119 ay mula sa isang banyaga, ito ay dadaan sa Multi-language (tagengo) call
center na siyang tutulong sa interpretasyon, 24 oras, 365 na araw. Ang magiging pag-uusap ay sa
pagitan ng tumawag, call center at 119 directive center na tumanggap ng tawag.

Gusto kong makipag-usap sa
sarili kong wika
Sa sandaling malaman na ang
tumawag ay banyaga, ito ay
ikokonekta sa multi-language call

Taong tumawag

center para sa nterpreter.

Ang interpreter sa multi-language
call center ay mamagitan upang
magkaintindihan kayo ng 119
operator.

Tagengo Call Center

119 directive center
Ipapaalam niya ang dahilan ng inyong

(interpreter)

pagtawag sa 119.

《Paraan ng pagtawag 》
Mobile phone ⇒

I-dial ang 119. (Hindi kailangan ang city code)

Ordinaryong telepono ⇒ Angatin ang receiver at i-dial ang 119. (Hindi kailangan ang city code)
４（Tagalog）

《Ang itatanong sa inyo》
Paniguradong ang itatanong sa inyo ay “kaji desuka?” (sunog ba?), “kyuukyusha desu ka?”
(ambulansiya ba?)

Kung sunog
１．Saan ang lugar（Hal：○○City○○Chou）
２． Ano ang malapit na landmark (palatandaan) sa lugar ng
sunog?
３．Ano ang nasusunog?（Hal：sasakyan、bahay、basura, atbp.）
４．Ano ang pangalan at numero ng telepono ninyo?

Kung emergency (ambulansiya)
１．Saan ang lugar（Hal：○○City○○Chou）
２．Mayroon bang malay tao? Ano ang kalagayan niya
ngayon?(Hal：may sakit o injury・situwasyon ng
aksidente, atbp.)
３．Sabihin ang inyong pangalan at numero ng telepono.

Ang mga kailangang impormasyon ay isa-isang itatanong sa inyo. Maging kalmado lamang
sa pakikipag-usap.

Malaking suliranin ang idudulot nito kung
hindi natin aalamin！

２、Kailangan may direction indicator at brake
lights.（Ito ay tumutugon sa pamantayan ng

～Ang 「Electric Bicycle」～

Road Trucking Vehicle Law）
３、Mayroong Mandatory Vehicle Liability

Mayroong electric assisted bicycle at full electric
bicycle.
Bagama`t sila ay halos magkatulad, magkaiba
ang batas na sumasakop dito. Ang full electric
bicycle ay pinatatakbo ng kuryente lamang.
(Paiikutin lamang ang accel, hindi na kailangan ipedal 「mini motorbike」)
Kung ito ay gagamitin sa Japan, may kaukulang
multa para sa mga hindi susunod sa batas ukol
dito.
Ang mga kondisyon para sa full electric bicycle.
《Kondisyon para sa public roads》
１、May driver`s license, kailangan naka-helmet

Insurance.
４、Mayroong plate number.
５、Hindi maaring dumaan sa pedestrian.
Tiyakin na susundin ang mga alituntunin at
manner hinggil sa paggamit nito upang makaiwas
sa anumang kaparusahan.
Para sa mga katanungan
Inuyama City Hall, Chiiki Anzenka- Koutsuu
Bouhanka (Regional Safety Division-Traffic Security
In-charge)
℡（0568）44-0347（direktang linya）

kapag sasakay dito.
５（Tagalog）

Nagsimula na ang “Gakuden Wandafuru

★Ang health center para sa ngipin at

Ho-mu” (wonderful home)

bibig★

Ito ay pagtitipon kung saan ang lahat ay maguusap at kakain nang magkakasama. Bata,
magulang o matanda man ay welcome dumalo sa
pagtitipon na ito. Halina kayo at makiisa sa
aktibidad na ito.

Sa event na ito, ang mga dentista na miyembro ng
Dental Association ay susuriin at papahiran ng
fluoride ang ngipin ng mga bata nang walang
bayad.

Kailan：Ika-2 at ika-4 na Biyernes ng bawat buwan
(kahit piyesta opisyal)
Alas-3:00 P.M.~8:00 P.M.
Saan：Gakuden Fureai Center
(Inuyama Azato Yashiki 59-1)
Halaga：Matanda 300 yen; Bata 100 yen
※ Ang event na ito ay isasagawa sa wikang
Nihongo.
●Kami ay nangangailangan ng volunteers●
①Tutulong sa pagluluto.
②Mag-aambag ng mga ilalahok para sa pagkain.
③Magtuturo sa mga bata ng aralin.

Kailan：October 14, 2018; Linggo
9：００～12：００
Saan：Shimin Kenkoukan Sara/Sakura
(Citzen Health Center)
Aplikasyon：Hindi kailangan ang aplikasyon
Dental Check-up！

Pagsasanay ng bibig！
Pag-aaral gamit ang food
education seal

Para sa mga katanungan: Gakuden Community
℡ 080-1552-1234（Nihongo lamang）
Pagpapahid ng fluoride para
sa matibay na ngipin！

Health check-up para sa mga bagong
mag-aaral

★Gabay para sa Yobou Sesshuu

Sa Japan, ang mga batang ipinanganak sa pagitan
ng April 2, 2012~ April 1, 2013 ay magsisimula
nang pumasok sa elementarya sa April, 2019.
Ang mga batang non-japanese na nagnanais
pumasok sa elementarya ay kinakailangan
magsumite ng dokumento sa Gakkou Kyouiku-ka
(School Education Division) sa munisipyo. Para sa
mga nakatanggap na ng liham hinggil sa health
check-up na ito, samahan ang inyong anak sa
elementary school na kanyang papasukan. Sa mga
hindi pa nakakatanggap ng liham na ito, makipagugnayan sa Gakkou Kyouiku-ka.
Para sa mga katanungann Inuyama City Hall,
Gakkou Kyouiku-ka (School Education Division)
℡ (0568)44-0350

(vaccination o bakuna)★
● Ｍ Ｒ Mixed Vaccination （ gabay para sa ika-2
bakuna）
Para sa ：Bagong mag-aaral ng elementarya
(school age)
Durasyon na maaaring magpabakuna：Hanggang
March 31, 2019
●Gabay para sa 2 uri na mixed
vaccination
Para sa ：Grade 6 sa elementarya
Durasyon na maaaring magpabakuna：Hanggang
March 31, 2019
※Para sa mga naiwala ang vaccination
questionnaire, transferee, hindi pa
nababakunahan, dalhin ang Boshi Kenkou
Techou at pumunta sa health center.

Para sa mga katanungan: Health Center
℡ (0568)61-1176
６（Tagalog）

Magbabago na ang disenyo ng

Sotobukuro

itinalagang supot ng basura!!
Dating disenyo

Maaaring i-

Bagong disenyo

iOS

download ang
Gomi Bumbetsu
Appli mula sa
QR code na ito.

Ang mga basurang puwedeng sunugin (Kanen
Gomi) ay ilagay sa supot na itinakda para rito
bago itapon. Ang dating disenyo ay mabibili pa rin
ngayon at ang bagong disenyo naman ay mabibili
simula sa Nobyembre, 2018. Maaari pa ring
gamitin ang mga dating supot na nasa inyo kahit
mabibili na ang supot na may bagong disenyo.
Nagbago rin ang disenyo ng sotobukuro, makikita
ang mga nakasulat rito sa wikang banyaga,
gayundin naman ang Gomi Bumbetsu appli QR
code (garbage segregation application).

AndroidOS

(※)Ang Gomi Bumbetsu Appli・・・
・Makikita ang uri ng basura na dapat itapon sa
partikular na araw.
・Maaaring mag-search ng impormasyon tungkol
sa garbage segregation.
・Matututunan ang garbage segregation ng
Inuyama sa pamamagitan ng quiz.
・Makakatanggap ng mga biglaang notipikasyon
mula sa lungsod hinggil sa garbage segregation.
(Notipikasyon ng kanselasyon ng koleksiyon ng
mga plastic na lalagyan dahil sa maaari itong
liparin at kumalat dahil may bagyong paparating)
◎Ito ay nasa wikang ingles, intsik, portuges,
espanyol, vietnamese, tagalog.
Para sa mga katanungan: Inuyama City Hall Kankyouka (Environment Division)
℡ (0568)44-0344

2018 Tsuujou Sougou Kouryuukai
(General Exchange Assembly)
Noong Mayo 19, Sabado ay muling ginanap ang
general exchange assembly. Ang lahat ay nagkampai sa inuming Chichamorada ng bansang
Peru (juice ng kulay ube na mais), at masayang
nagsalo-salo ng lutong pagkain na niluto ni Gng.
Nakamura Rosa ng Peru at Gng. Gotou Elesa ng
Pilipinas. Ipinakilala rin ng Inuyama interpreter na
si Gng. Liliana ang kultura ng Ecuador at
nagpakita rin ng Ecuador folk dance na tinatawag
na「Mu-shuk Nina」.
Ito ay isinasayaw sa araw ng Marso 21 na kung
tawagin ay 「Atarashii Hi」(bagong apoy). Ang
pistang ito ay isinasagawa upang
magpasalamat sa mayamang lupa at mainit
na araw, pinaghahandaan at sinisimbolo nito

ang umpisa ng bagong taon. Sa wikang Quecha,
ang ibig sabihin ng Mushuku ay “atarashii” (bago)
at ang Nina ay “hi” (apoy).

(Ang mga bagay na
ginagamit sa
pagdiriwang)

７（Tagalog）

(Si Gng. Saeki Liliana at
ang kanyang mga anak)

Sa panibagong entablado！
International Exchange Staff(Germany)
Bb. Jacqueline Spisa

na aktibidad. Tiyakin sa mga notipikasyon o
makipag-ugnayan sa Inuyama International
Exchange.

“Guten Tag” sa inyong lahat!
Ako ay International
Exchange Staff sa Inuyama
nitong nakaraang 3 taon,
subalit nagtapos na ang
aking kontrata nitong Agosto
2. Naging kasiya-siya ang
aking karanasan dahil sa
marami akong
nakahalubilong tao na galing sa iba`t-ibang
bansa, iba`t-ibang edad at kasarian. Ang
international exchange ay naging magandang
ala-ala para sa akin. Maraming salamat sa
masayang 3 taon! Danke! Sana ay magkita-kita
tayong muli!
「Guten Tag」
：Konnichiwa; Magandang Hapon.
「Danke」
：Arigatou; Maraming Salamat.

Gabay para sa libreng konsultasyon para
sa mga banyaga

Disater Prevention Lecture para sa mga
banyaga

Inuyama City Hall
Tourism Exchange
Division
Virginia Yumi Oshima
(Inuyama Multicultural
Association Promotion)
Kailan：Disyembre16, Linggo;1:30 P.M~4:00 P.M.
Saan：Inuyama Firefighting Headquarters
Bilang ng dadalo：２０～３０katao
Maaaring dumalo：Adulto (Senior H.S. pataas)
Bayad：Walang bayad ang pagdalo
Nilalaman：Obserbasyon sa loob ng firefighting
headquarters, disaster prevention
lecture, pagsubok sa situwasyon sa
loob ng usok, ang paggamit ng fire
extinguisher at AED.
※ Maaaring may mabago sa mga naka-iskedyul
Inuyama NewsLetter

Mayroon ba kayong suliranin tungkol sa
pamumuhay o trabaho? Sa munisipyo ay
tutulungan kayo sa pagsusulat ng mga
dokumento, magbibigay ng impormasyon na
makakatulong sa inyong pang-araw-araw na
pamumuhay. Ang mga nilalaman ng konsultasyon
ay mananatiling konpidensiyal. Huwag magaalala at sumangguni anumang oras sa aming
tanggapan.
Saan：Inuyama City Hall, 1F, Consultation Room
Oras：1:00 P.M. ~4:30 P.M.
Araw：Tuwing Biyernes – Espanyol, Portuges
Tuwing ika-unang Biyernes ng bawat
buwan- Tagalog, Intsik
Nilalaman：Anumang suliranin hinggil sa serbisyo
sa munisipyo
Appointment：Hindi kailangan
Para sa mga katanungan：Inuyama City Hall
Tourism Exchange Division
℡ (0568)44-0343
※８：３０～１７：１５ (Sarado ng Sabado,
Linggo at piyesta opisyal)

Tina-target ang isang magasin na
magiging kapaki-pakinabang sa lahat!
Sa mga residenteng banyaga sa lungsod, may
mga suliranin ba kayo sa kasalukuyan?
Ang magasin na ito ay maghahatid ng kapakipakinabang na impormasyon upang makatulong
sa inyong pamumuhay. Kung may impormasyon
na nais kayong ipaalam o ipamahagi sa iba pang
kababayan, makipag-ugnayan lamang sa
Inuyama International Exchange Division.
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