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Gifu Prefecture Public Relations

Balita mula sa
Prepektura ng Gifu

●Populasyon sa Prepektura

1,985,602 (nabawasan ng 1,317)
※Pebrero 1, 2020 hanggang sa kasalukuyan.
※Ang ( ) ay inihambing sa nakaraang buwan.

Ang “Balita mula sa Prepektura
ng Gifu” ay pinapalabas din sa
Gifu Chan (Channel 8)!

“Prefectural Government PR TV Program”
“Gifu Prefecture Government Hotline”

“Seiryu No Kuni Gifu Minamo Tayori”

d
Pindutin ang
button para
makuha ang lokal na impormasyon!

Highlights para sa Mayo 2020
Landslide Safety/ Sabo Fair in Kaizu
Isasagawa ang
“Landslide (Sabo)
Prevention Month”
sa Hunyo dahil ito
ang panahon ng
tag-ulan at dito
tumataas
ang
panganib
sa
Sabo Fair noong nakaraang taon
pagguho ng lupa.
Gagawin sa prepektura ang mga event na
magbibigay kaalaman upang maprotektuhan ang
mahalagang buhay at ari-arian mula sa panganib
dulot ng landslides. Magsasagawa ng mga
aktibidad tulad ng Debris Flow Catcher Corner
kung saan madaling malaman ang mekanismo ng
check dams, Sabo walking rally kung saan
makikita ang mga ginawang landslide prevention
facilities tulad ng check dam na itinayo noong Meijiera, atbp.
◆Petsa : Hunyo 14 (Linggo) 10:00 ～
◆Lugar : Gifu-ken Sabo Yugakukan (Gifu Prefecture
Landslide Prevention Study Center), sa Hanedani

Dandan Park (Kaizu-shi, Nanno-cho Okujo)
◆Bayad : LIBRE
◆Para sa mga Katanungan : Gifu Prefecture

Landslide Prevention and Control Division
☎058-272-8621(tumutugon sa wikang Hapon lamang)
◆Hanaping Salita : 砂防フェア 岐阜県

Smart Agriculture Promotion Base
Ang prefecture ay
nagtaguyod

ng

“Smart

Agriculture”

upang

higit

mapabuti

pang
ang

produksyon

at

kakayahang

kumita

ng agrikultura sa Gifu.

Smart Agriculture Promotion Base
Operation Center

Ang base facility ay bubuksan sa Kaizu-shi. Sa
pasilidad, makakaranas ang mga magsasaka at mga
interesadong magsaka ng pagpapatakbo ng mga “smart
agriculture” na gamit tulad ng robotic tractors at drones,
pati na rin ang ICT-based na mga eksperimento sa
pagkultiba ng kamatis.
◆Panahon ng Pagbubukas : Mayo 26 (Martes)
◆Lugar :

Kaizu-shi, Kaizu-cho Hirahara-cho 1165

◆Bayad : LIBRE
◆Para sa mga Katanungan :

Prefectural Office

Smart Agriculture Promotion Division Office
☎ 058(272)1562(tumutugon sa wikang Hapon lamang)
◆Hanaping Salita : 岐阜県スマート農業

Kahon ng Impormasyon

Paliwanag ng
Icon

Tulong Salapi para sa Proyektong Nagpapabuti sa Pagtanggap ng mga Dayuhang Turista
Nag-aalok ng tulong salapi sa mga pasilidad, tindahan, bahay-panuluyan/inn atbp na nais mapabuti ang
kanilang pagtanggap sa mga dayuhang turista.
◆ Subsidized na proyekto : pagpapatupad ng pasilidad na may Wi-Fi access, emergency power supply,
multilingualism, paghahanda magbukas ng mga tindahang Tax-Free o may electronic payment system, at
westernization ng mga toilet.
◆Paraan ng Aplikasyon : Koreo
◆Para sa Aplikasyon at Katanungan : Prefectural International Affairs Division
☎058-272-8360 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
◆Hanaping Salita: 岐阜県受入環境整備補助金

Bumili ng “Dream Jumbo” lottery sa loob ng prepektura!
Humigit-kumulang 40% ng nabebentang loterya sa loob ng prepektura ay nagiging kita ng Gifu. Ginagamit
ito sa pagtaguyod ng munisipalidad, aksyon para sa tumatandang populasyon at bumababang birthrate ng
lipunan, atbp. Kung kaya’t para sa mga bibili, mangyaring tangkilikin at bumili sa mga tindahan sa loob ng Gifu
Prefecture
◆Petsa ng Pagbebenta : Mayo 8 (Biyernes) ~ Hunyo 5 (Biyernes)
◆Para sa mga Katanungan : Prefectural Finance Division
☎ 058-272-1130 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
Seiryu no Kuni Gifu Scholarship Grants para sa mga University/College Students
Isang scholarship grant para sa mga nais mag kolehiyo sa labas ng prepektura ngunit babalik sa Gifu upang
magtrabaho.
◆Panahon ng Pagtanggap : ※kailangan dumating hanggang Hunyo 5 (Biyernes)
◆Paraan ng Aplikasyon : Koreo o dalhin ng personal
◆Para sa Aplikasyon at Katanungan : Regional Development Division
☎ 058-272-8197 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
◆Hanaping Salita : 清流の国ぎふ大学生等奨学金

Tumatanggap ng Aplikasyon para sa Prefectural Government Employment Examination
(nakapagtapos sa Unibersidad o katumbas na kwalipikasyon)
◆Araw ng Pagsusulit : Unang Pagsususlit, Hunyo 28 (Linggo)
◆Lugar ng Pagsusulit : Gifu-shi, Tokyo
◆Application Forms: makukuha sa Personnel Commision Secretariat, bawat regional office, Tokyo Ofiice, atbp.
※Maaari ring humiling ng application form sa pamamagitan ng koreo o i-download ang form mula sa website.
◆Panahon ng Aplikasyon : hanggang Mayo 15 (Biyernes) ang balidong tatak ng koreo
◆Para sa Aplikasyon at Katanungan : Personnel Commission Secretariat
☎ 058-272-8796 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
◆Hanaping Salita: 岐阜県職員採用
Konsultasyon tungkol sa Sexual Violence, isasagawa sa LINE
Maaaring gamitin ang LINE upang madaling makapag konsulta ang mga nagdurusa sa sexual violence.
◆Panahon : Hunyo 1 (Lunes) ~ 30 (Martes),
16:00~ 22:00
◆Para sa mga Katanungan : Gifu Sexual Violence Victim Support Center
☎ 058-215-8349 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
◆Hanaping Salita : ぎふ性暴力被害者支援センター
Training Course para sa Braille at Text-to-Speech Translators
◆Petsa : Hunyo 2020 ～ Marso 2021
◆Lugar : (Braille) Gifu-shi, Kakamigahara-shi; (Text-to-Speech) Gifu-shi, Tajimi-shi
◆Target : 65 taong gulang pababa
◆Kapasidad : 20 katao (first-come first served ang aplikasyon)
◆Bayad : LIBRE

◆Deadline ng Aplikasyon : kailangan matanggap bago Mayo 27 (Miyerkoles)
◆Para sa Aplikasyon at Katanungan : Gifu Associa
☎ 058-263-1310 (tumutugon sa wikang Hapon lamang), FAX 058-266-6369
◆Hanaping Salita : 岐阜アソシア
Ito ang kasalukuyang impormasyon mula Marso 24, 2020.
Para sa mga katanungan ukol sa pahinang ito, makipag-ugnayan sa Gifu Ken Public Relations Division
☎058-272-1111 (Dir. Lin.) (tumutugon sa wikang Hapon lamang) FAX 058-278-2506
Sa pakikipagtulungan ng Gifu International Center
http://www.gic.or.jp

