
 

－Sa mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura na Gifu－ 

 LIBRE Konsultasyon ng Plano sa Buhay 

Magbibigay ang tagaplano ng pananalapi ng madaling maunawaan na payo tungkol sa pananalapi sa 
sambahayan, gastos sa pamumuhay, at gastos sa edukasyon ng mga bata. Kung mayroon kang anumang 
mga alalahanin tulad nito, mangyaring makipag-ugnay sa amin ↓ 

Disyembre 2, 2020, Enero 6, 2021, Pebrero 3, Marso 3 

Tuwing ika-1 ng Miyerkoles ①10:00 ~ 10:50 o ②11:00 ~ 11:50 

Online(Zoom gaganapin) 

Petsa/Oras 

Lugar 

2 Gurupo 
Buwanan 

Bumaba ang suweldo, ngunit 

kailangang magbayad buwan-

buwan ng utang sa kotse at 

renta. Nag-aalala ako kung 

maaaring maipagpatuloy ang 

pagbabayad sa kasalukuyang 

suweldo. 

May mga bata sa elementarya 

at junior high school. Nais 

malaman ang tungkol sa 

sistema ng edukasyon sa 

Hapon at kung magkano ang 

gagastusin sa hinaharap. 

Para sa nais magpakunsulta, mangyaring makipag-ugnay lamang sa amin ipaalam ang 

inyong pangalan, telepono, ang lungsod, bayan o nayon na iyong tinitirhan  

(hal. Lungsod ng Kaji), ang nais mong talakayin, at ang petsa na gusto mo. 

Mangyaring isulat ang oras (① o ②) at ilapat sa pamamagitan ng email. Kung kailangan 

mo ng isang tagasalin, mangyaring sumulat sa ilang mga salita sa email. 

* Mangyaring mag-apply ng hindi bababa sa isang linggo bago ang nais na petsa.  

(Batayan ng unang dumating na unang serbisyo) 

Pamamaraan 

ng Tanggapan 

(Pampubliko) 

Sentro Pandaigdigang Pakikipagpalitan sa Prepetura ng Gifu 

Mga Wika Portogis・Tagalog・Biyetnamis 

TEL : 058-214-7700 E-mail : gic@gic.or.jp 

Nais na mag-aral sa kolehiyo o 

bokasyonal na paaralan ang 

anak, ngunit tila hindi ito 

kayang bayaran. Kailangan 

bang mangutang? 

Ang mga premium ng segurong 

pangkalusugan at premium ng 

pensiyon sa seguro ay 

ibinabawas mula sa suweldo, 

ngunit hindi pamilyar sa 

sistema ng seguridad ng 

Japan, kaya't nais malaman. 

Dapat bang bumili ng bahay 

ngayon dahil mababa ang 

rate ng interes? Mas maige 

ba na mag-loan ng bahay? 

Magsisimula ng pumasok sa 

senior high school ang anak, 

ngunit nawalan ng trabaho. 

Nakakakuha naman ng 

benepisyo sa kawalan ng 

trabaho, magkano kaya ang 

babayaran para sa pamumuhay  

at paaralan sa bawat buwan? 


