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Sekai wa Hitotsu

 Lumipas na ang isang taon mula nang maitatag ang consultation center na ito na ang layunin ay 
matugunan sa sariling wika ng mga dayuhang residente ang mga problema sa pang-araw-araw na buhay.

 Mula sa unang taon na naitatag ito, ang bilang ng mga konsultasyon ay 845. Sa mga konsultasyon na 
ito, marami ang ukol sa SSS (Social Insurance) at Medicare, pumapangalawa ang ukol sa pension, tax, 
panganganak at pag-aalaga ng bata. Kung pagbabasihan sa wika naman, ang mga konsultasyon sa 
Portuguese ay umaabot sa 497 na higit sa kalahati ng total.
 Patuloy kaming tutulong sa paglutas ng problema ng mga dayuhang residente sa pakikipagtulungan sa 
mga nakatalagang mga pampublikong institusyon.

Isang taon na ang nakalipas mula nang maitatag ang 
"Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng 

Prepektura ng Gifu"

Mula noong 2019 Mayo, nagsimula na kaming tumaggap ng 
mga konsultasyon sa SKYPE (videophone)

Ang mga tagapayo (councilor) ng banyagang wika ay tutugon sa pamamagitan 
ng tawag at pakikipag-chat.

Wika Pangalan ng Account Araw Oras

Portuguese G I C  P O R Martes at Huwebes
10:00 ~ 12:00

13:00 ~ 16:00
Tagalog G I C  T A G Miyerkoles at Biyernes

Vietnamese G I C  V I E T Martes at Huwebes

English 36

Social Insurance (SSS)
/ Health Care
251

Spanish 2
Iba pang Wika 7

Indonesian 5
Japanese 17

Pension/ Tax
106

Panganganak/
Pagiging Magulang
68

Edukasyon ng
Bata 51

Personal na
Relasyon 47

Proseso sa
Immigration 44

Housing
/ Pabahay 43

Employment
/ Labor 34

Iba pa201
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139

Chinese 76

Vietnamese 66

Bilang ng mga konsultayson ayon sa nilalaman Bilang ng mga kaso ayon sa Wika
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 Ito ay isang sistema na nagpapadala ng agarang alerto sa mga taong nagrehistro ng 
kanilang email address sa isang pasilidad, tindahan, event, atbp sa pagkakataong mayroong 
taong nag-positibo sa COVID-19 na bumisita sa parehong lugar sa loob ng parehong araw. 
 Ang impormasyong/ privacy ng nakarehistrong email address ay iingatan.

Benepisyo: Kung halimbawa gumamit ng parehong pasilidad sa parehong araw tulad ng taong nahawahan, 
makakatanggap ka ng email upang maaari kang umaksyon kaagad!!
Ang naka-rehistrong email address ay (1) mahigpit na pamamahalaan ng prepektura. (2)Gagamitin lamang sa 
layuning mapigilan ang pagkalat ng impeksyon. (3) at itatapon pagkalipas ng 60 araw mula sa araw na nagrehistro.

 Ang impormasyon sa iba't ibang wika ukol sa COVID-19 
ay nakalathala sa aming website at Facebook page. 
Impormasyon tulad ng listahan ng mga 
pasyenteng positibo sa prepektura at flyers 
sa mga hakbang upang maiwasan ang 
impeksyon ay naka- post.
 Ang flyer ng "STOP! COVID-19" ay isinalin sa 
14 na wika at mada-download sa website.

Consultation Center para sa mga 
Banyagang Residente ng Gifu Prefecture

 058-263-8066
Office Hours：Lunes hanggang Biyernes  9:30~16:30
　　　　　　　※Maliban sa Pagtatapos ng Taon at mga Pista Opisyal
Wika：English, Chinese, Portuguese, Tagalog, Vietnamese, Korean, Indonesian, Thai, Khmer (Cambodia), 
Nepali, Myanmar, Spain, Malay at Mongolian

Gifu Prefecture QR Code Infection Alert System

Impormasyon ukol sa COVID-19

Ang QR code ay isang nakarehistrong trademark ng Denso Wave Incorporated.

Paano gamitin

Impormasyon para sa mga 
Banyagang Residente

 Ang Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Gifu Prefecture (sa loob ng GIC) ay tumutugon 
sa mga konsultasyon ng mga banyagang residente ukol sa COVID-19 gamit ang telephone translation na siyang 
magkokonekta sa mga kaukulang administratibo. Para sa consultasyon, makipag-ugnay sa ibabang numero ng 
telepono.
 Gayunpaman, unawain na ang medical interpreters ay maaaring hindi makatugon sa inyo.

① I-scan ang QR code na naka-post sa mga tindahan at i-access ang form sa 
pagpaparehistro. * Kailangan magrehistro tuwing bibisita.

② Isulat ang inyong email address at magparehistro. * Mangyaring suriin nang 
maaga kung maaari makatanggap ng mga email mula sa @ govt.pref.gifu.jp.

③ Tatanggap ng email, kumpirmasyon na nakumpleto ang pagpaparehistro.
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 Kilala ang Japan bilang isang bansang maraming kalamidad, tulad ng lindol na hindi alam kung kailan magaganap at malakas na 
pag-ulan na nagdulot ng napakalaking pinsala nitong mga nakaraang taon, atbp.
 Ang Gifu International Center ay may pocket-sized multilingual disaster prevention guide. Ginawa ito upang matulungan ang 
mga dayuhang residente na magkaroon ng wastong kaalaman tungkol sa proteksyon at paghanda sa sakuna. May 3 version ito, 
“1. Japanese-English-Chinese”, “2. 
Japanese-Portuguese- Tagalog” at 
“3. Japanese-Vietnamese”! 
 Ang Disaster Guide na ito ay gawa 
sa papel na hindi madaling mapunit 
kahit na mabasa ito, at dinisenyo 
i to  ng mal i i t  upang magkasya 
sa bulsa o wal let  at  madal ing 
dalhin. Importanteng malaman 
ang mga evacuation shelters sa 
lugar kung saan nakatira. Kung 
sakaling may Disaster (sakuna), 
mangyaring gamitin ang cover page 
ng guidebook na ito, "Pakisuyong 
dalhin ninyo ako sa evacuation 
shelter".  Sa pagpapakita nito, 
matutulungan kayong pumunta sa 
shelter kung saan makakatanggap 
ng mga kinakailangang suporta. 
Ipinamamahagi ng Center ang disaster guide na ito sa mga munisipyo, at iba pang mga organisasyon na may kaugnayan sa mga 
dayuhang residente. Mangyaring gamitin ito para sa mga lecture at pang araw-araw na kamalayan sa paghanda para sa sakuna.
 Gayunpaman, maraming tao ang maaaring nag-aalala mag-evacuate sa shelter sa panahong may COVID-19 pandemic. Kung 
infected ng COVID-19, dapat iwasan ang pakikipag-ugnay sa iba sa abot ng makakaya dahil may panganib na maikalat ang 
impeksyon sa ibang tao.
 Ukol naman sa pag-evacuate dahil sa kalamidad, maghanda ayon sa nakasulat sa ibaba at talakayin itong mabuti kasama ng 
buong pamilya. 

Paghahanda para sa kalamidad
Bakit hindi samantalahing gamitin ang 
multilinggual Disaster Guide?

 Maraming tao ang magtitipon-tipon sa evacuation center 
kung kaya’t mataas ang peligro sa impeksyon.
 Ihanda ang sarili na lumikas ng maaga at ma-ligtas ang sarili 
(save yourself).

⃝Kumpirmahin kung nakatira sa lugar na madalas 
tamaan ng sakuna
(Para sa sanggunian- Gifu Prefecture’s Mountains 
and Rivers Hazard Zones Map: https://kikenmap.
gifugis.jp/)
⃝Isipin ang paglikas sa mga lugar maliban sa evacua-

tion centers (bahay ng mga kamag-anak o kaibigan, 
sa itaas na palapag ng sariling bahay, atbp.)
⃝Maghanda ng mask, sabon (disinfectant), thermome-

ter, tuwalya, tsinelas, vinyl gloves, atbp.
⃝Maghanda ng inyong mga gamot na iniinom, supple-

ments o bitamina, atbp.
⃝Kumpirmahin ang klima sa website ng Japan Meteor-

ological Agency at lumikas ng maaga.

 Gawin ang mga sumusunod upang hindi makahawa sa iba:

⃝Panatilihin ang 2 metro layo sa ibang tao.
⃝Laging magsuot ng mask. 
⃝Hugasan ang mga kamay ng mabuti at laging 

mag-disimpekta pagkatapos humawak sa mga lugar o 
bagay na madalas hawakan ng marami tulad ng door-
knobs. 

⃝Araw-araw, i-check ang temperature at ang pisikal na 
kalusugan. 
◆Gawin ito 3 beses sa isang araw. (Umaga, Tanghali 

at Gabi). 
◆ Ipaalam sa Health Team kung nilalagnat o hindi ma-

ganda ang pakiramdam. 
⃝Iwasang kumain kung saan saan maliban sa es-

pasyong itinalaga para sa inyo. 

1. Maagang paghanda at maagang paglikas 2. Kapag pupunta sa Evacuation Center

Paglikas sa panahon ng Coronavirus CrisisPaglikas sa panahon ng Coronavirus Crisis
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Konsultasyon ng mga Eksperto
I n f o r m a t i o n

Para sa mga imigrante na nakatira sa Japan, ang mga kawani ng Immigration Bureau ng Nagoya ay 
makakausap para sa konsultasyon tungkol sa imigrasyon at paninirahan sa Japan.

Konsultasyon ng mga Kawani ng Nagoya Immigration

Petsa Lugar

2020 Nobyembre 19 (Huwebes) Seino General Gov’t Bldg.  (422-3 Ezaki-cho, Ogaki-shi)

2020 Disyembre 17 (Huwebes) Gifu International Center

2021 Enero 21 (Huwebes) Kamo General Gov’t Bldg. (2610-1 Shimokobi, Kobi-cho, Minokamo-shi)

2021 Pebrero 18 (Huwebes) Gifu International Center

2021 Marso 18 (Huwebes) Seino General Gov’t Bldg.  (422-3 Ezaki-cho, Ogaki-shi)

Ang Administrative Scrivener ay tutugon sa anumang mga problema tulad ng residence status, 
internasyonal na kasal/ diborsyo, business permit, utang, aksidente sa trapiko, iba pang mga problema.

Konsultasyon sa Administrative Scrivener

Petsa Lugar

Tuwing Unang Huwebes ng bawat buwan Gifu International Center

May Brazilian at Filipino counselor na makakausap sa inyong sariling wika upang magbigay ng 
counseling.

Kokoro no Soudan

Petsa Lugar

Tuwing Ika-apat na Linggo ng bawat buwan Gifu International Center

Kokoro no Soudan (Portuguese)

Petsa Lugar

Tuwing Ikalawang Linggo ng bawat buwan Gifu International Center

Kokoro no Soudan (Tagalog)

Gifu International Center
Gifu Chunichi Building 2F, 1-12 Yanagase Dori Gifu City     058-263-8066

Para sa Reserbasyon at Katanungan

Inilathala ng  Gifu International Center (GIC)
 Gifu Chunichi Bldg., 2F,
 1-12 Yanagase Dori, Gifu City, 500-8875
  058-214-7700    FAX 058-263-8067
 E-mail  gic@gic.or.jp    URL  https://www.gic.or.jp
 Araw at Oras na Bukas: Linggo hanggang Biyernes, 9:30~18:00
 Araw na Sarado: Sabado Piyesta Opisyal at katapusan ng Taon
 Wika: English, Chinese, Portuguese, Tagalog at Vietnamese

Petsa ng Isyu  2020 Nobyembre 1
  (3 beses sa 1 taon ang isyu  Hulyo, Nobyembre at Pebrero)

Tumawag sa amin kung nais kumunsulta dahil maaaring magbago ang mga iskedyul sa itaas. 

1
※Ang edisyon para sa Hulyo 2020 ay hindi inilathala dahil sa epekto ng COVID-19.


