
 　Inilathala sa wikang: Ingles, Intsik, Koryano, Espanyol, Portugal,Tagalog, Madaling Nihonggo

　　　　　　Inilathala ng Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki

　Mga Paalala mula sa Lungsod ng Kawasaki

397
         Ano: Ticket for adults: \500 yen, High school students \300yen 5yrs old to grade 6 \200yen

Arte Rica Shinyuri 2009 tickets will be given 50% discount 
Kailan Kasalukuyang palabas hanggang May 10, 2009 Sunday 9:00～6:00　huling entrans  5:30
 Lugar Shinyuri 21Hall  Odakyu Line Shinyurigaoka Station 5mins. walk

Telepono Kawasaki・Shinyuri Arts Fest 2009 : 044-952-5024

398

         Ano:

Kailan May 27, 2009 (Miyerkoes) 5:30～

 Lugar sa loob ng Heikenji keidai, pag umulan, ay sa Shinto Kaikan

Telepono Keisai Rohdo Kyoku Shogyou Kanko Ka  044-200-2327

         399                                         Rose Garden  bukas para sa lahat

         Ano:

Kailan Bukas hanggang ika-7 ng Hunyo (Linggo)10am～4pm M-F  9am～4pm　Sat. Sun. &Holidays
 Lugar Mukogaoka yuen station Odakyu line (12 mins walk) bus stop mukogaokayuen mae (1min)

Telepono 044-978-5270 Ikuta Ryokuchi Bara en/ 044-200-2394 kanri ka fax:044-200-3921

Mga buwanang paalala

                  Umpisa sa katapusan ng buwan ng Mayo
   Kwalipikasyon：①Nakatira o nagta-trabaho sa Kawasaki ng may isang taon
　　　　              ②Nahihirapang maghanap ng matitirahan
　　　　              ③Marunong makisama sa ibang taong nakatira sa pabahay ng gobyerno
　　　              　④Hindi nagkukulang o lumiban sa pagbayad ng upa ng bahay at ng residential tax (jyuminzei)
　　　　              ⑤Hindi humihigit sa 158,000 yen ang tinatanggap na suweldo bawat buwan
　　Ang mga application forms ay makukuha sa mga pampamahalaang tanggapan at mga sangay nito atbp
　　      Mga detalye:Kawasaki International Association　０４４－４３５－７０００　
                         Kawasaki shi Jyutaku Kyokyu Kosya　０４４－２４４－７５７８

      Ang Kawasaki International Association ay nagbibigay ng subsidy o suportang pinansyal sa mga mag-aaral　
     sa unibersidad sa Lungsod ng Kawasaki o mga dayuhang mag-aaral na nakatira sa Kawasaki. 
    Ang mga rekomendado ng paaralan at mga mag-aaral na may katangian tulad ng:
　  Kwalipikasyon　①「Ryugakusei」ang uri ng Visa　
                        ②Nakarehistro bilang dayuhan at nakatira sa loob ng Kawasaki
　　     　　　        ③Mag-aaral ng Kolehiyo,Higher vocational, special course ng Kawasaki
　　　　             　④Hindi paaral ng Gobyerno　　
　　　　　　　　　 　 ⑤Pwedeng irekomenda ng paaralan　　

　                      ⑥Pwedeng makasali sa mga aktibidades ng international exchange sa lokalidad.　　　　

        Halaga ng subsidy: \10,000 yen/buwan (2beses ang bigayan sa loob ng isang taon sa 54 katao)

Kaloob na salapi galing sa pamahalaan para sa mga dayuhang mag-aara l

                     Ticket: \3000yen/person :Kawasaki daishi (044-266-3420)/Kawasaki Noh gakudoh(044-222-7995)  

              Pag apply ng Pabahay ng Gobyerno (Shiei Jutaku) 

Walang bayad ang entrans

  　2009　Mayo

       ＫＡＷＡＳＡＫＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＮＥＷＳ

　　　　Matatagpuan ang isyu na ito sa ＨＰ（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）。

                                                 Tagalog

        Fujiko F. Fujio World [Doraemon and Friends Exhibition]

                          Kawasaki Daishi Takigi noh

TAKIGI NOH  SA HEIKENJI KEIDAI 

Ang Hardin ng mga Rosas ay magbubukas muli sa loob ng Tama ku Ikuta Ryokuchi



    

              Nangangailangan ng mga Native Costumes
　　Ang Kawasaki International Association ay humihiling ng pabor sa lahat ng may mga native costumes. 
  Ito ay ipinapahiram sa mga paaralan sa loob ng Lungsod ng Kawasaki tuwing may gaganaping ibento ukol
 sa pagtuturo ng kultura ng ibang bansa at international exchanges. Kaya't kung may mga ethnic costumes
 at mga instrumentong hindi nyo nagagamit o natutulog lamang sa inyong tahanan, mangyari po lamang na
 ipagkaloob ito sa asosasyon o tumawag kay Ms. Kojima ng kawasaki International Association. 044-435-7000

Pakiusap: Pagbabago at Limitasyon ukol sa lugar at oras na pwedeng kumain sa loob ng Sentro
　Ang pagkain sa conversation lobby ay pinahihintulutan hanggang sa kasalukuyan. Subalit, mula ika-1 ng
 buwan ng Abril, ang lugar ay magbabago na mula conversation lobby, inilipat sa kabilang lugar ng information
 lobby sa loob ng alas 12:00 hanggang alas 1:00 ng hapon. Inaasahan ang inyong kooperasyon.

(Inose)

                                                                                             

Unicef     Nangangailangan ng mga sasali sa "LOVEWALK"
  Ang Japan Unicef Foundation sangay ng prepektura sa kanilang ibento, magdaraos ng LOVEWALK sa 
　Kawasaki shi Ikuta Ryokuchi nitong ika-16 ng Mayo (Sabado).
　Magtatanggapan sa oras ng ９：１５am、matatapos sa oras ng 1:00 pm。may kursong ８km at ４km。
  Bayad sa pagsali: \500 sa Adult at \200 sa bata. Magpapatala hanggang ika-11 ng Mayo isulat ang pangalan 
　tirahan, edad at telepono at ipadala sa FAX o mail o tumawag sa 045-473-1144 mula Lunes hanggang 
　Sabado mula 10:00 hanggang 5:00     　ＦＡＸ－０４５－４７３－１１４３
　　Ｅ-mail  sibu@unicef-kanagawa.jp

             The Supplementary Income Payments  & Special Allowance for Child-Rearing
  Teigaku kyufu Kin ay kaloob ng gobyerno sa lahat ng mamamayan maging ang mga dayuhan. \20,000 yen para sa
  bata hanggang 18 years old at \12,000 yen para sa mga adults.
  Kosodate ou-en tokubetsu te-ate ay para naman sa mga magulang na may mga anak na ipinanganak ng April 2,
  2002 hanggang April 1, 2005. \36,000 bawat bata mula sa pangalawang anak.　
  Ang mga katanungan ay ipaabot sa call center: 044-540-0787.

Panawagan para sa mga kababayan!

NH Nipa Hut Group
       Ang Nipa Hut o Bahay kubo sa tagalog ay nagdaos ng kanilang unang meeting noong ika-24 ng Abril (Biyernes).

  Layunin ng NH ang makatulong sa mga dayuhan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, makapagbigay ng lugar kung  

  saan ang mga magulang ay matuto ng mga paraan upang makapamuhay ng maayos sa bansang hapon. 

  Inaasahan ang inyong pagsali sa grupo!! Tumawag sa 090-6943-8407 email: sacredheart8815@gmail.com

   

                          LIBRENG SERBISYONG PAG-PAPAYO PARA SA MGA DAYUHAN
            SA KAWASAKI INTERNATIONAL ASSOCIATION

  Iskedyul ng konsultasyon      (10:00～12:00    13:00～16:00)
    Tagalog       Martes at Miyerkoles Tinatanggap din ang konsultasyon sa wikang hapon.
    Ingles         Lunes ～Sabado
　　Espanyol     Martes at Miyerkoles ＊Libreng konsultasyon sa Gyouseishoshi 
    Koryano     Martes at Huwebes 　　　　2F ng Kawasaki International Center　
    Intsik         Martes, Miyerkoles at Biyernes         May 17, 2009 (Linggo)  
    Portugis      Martes at Biyernes        2:00 ～4:00　(magsama ng taong marunong maghapon)

                   Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki             044-435-7000

　　                     20th year Foundation ng Kawasaki International Association
　　　Ang Asosasyong Pandaigdig ng Kawasaki ay itinatag noong 1988 at ito ay magdadalawampung taon na!
　　　Upang ipagdiwang ito, gaganapin ang International Festival ng July, at Anniversary Concert naman sa Asao ku  
     sa buwan ng Nobyembre.
          Sa darating na taon, ipagdiriwang din sa Nihonggo Speech Contest bilang pag-alaala ng anibersaryong ito.

     Ang mga detalyadong impormasyon ay muling ipapahayag sa lahat kaya't antabayanan! (Inose)

　

  　2009  Mayo 　　　　　　　　　　　                             　　Tagalog


