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１．１．Tungkol sa paggamit ng tubig at dumi sa 
alkantarilya

Ang mga serbisyo ng tubig ay ginagamit batay sa “ Ordinansa para sa Serbisyo sa Tubig 
ng Lungsod ng Kawasaki “ at ang mga sistema ng alkantarilya ay ginagamit batay sa 
“Ordinansa sa alkantarilya ng Lungsod ng Kawasaki”. Mangyaring tandaan ang sumusu-
nod bago gamitin ang produkto.

● Ang mga singil sa tubig at sewerage ay kinakalkula bawat ibang buwan (“Buwanang 
pagbabasa ng metro” ay buwan-buwan) batay sa pagsukat ng metro ng tubig, at 
binabayaran kada buwan (“Buwanang pagbabasa ng metro” ay buwanan).

● Ang mga singil para sa simula o pagtatapos ng paggamit sa kalagitnaan ng isang bu-
wan ay kakalkulahin depende sa bilang ng mga buwanang nagamit

● Kung ang dami ng tubig na nagamit ay hindi malaman dahil sa isang pagkasira ng 
metro ng tubig, atbp., ang singil ay kakalkulahin sa pamamagitan ng sertipikasyon 
(pagtantiya).

● Kung hindi mo mababayaran ang bayad sa loob ng tinukoy na tinatakdang araw, 
maaaring ihinto ang suplay ng tubig.

● Kung mayroong mga hindi maiiwasang mga pangyayari tulad ng mga sakuna, ang 
suplay ng tubig ay maaaring huminto o ang paggamit ay maaaring paghigpitan.

● Kung gumagamit ka ng tubig at alkantarilya nang walang pahintulot, maaari kang 
mapatawan ng multa batay sa Artikulo 36 ng Ordinansa sa Serbisyo sa Tubig ng 
Lungsod ng Kawasaki at Artikulo 36 ng Ordinansa sa alkantarilya ng Lungsod ng 
Kawasaki. 

A
biso ng paggam

it

Sa mga sumusunod na kaso, Ang Tanggapan ng Kustomer ng Tubig at Alkantarilya 
(Kumpanya sa pagtanggap ng mga ipinapadala ng mga negosyo 044-200-3548) 
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin
Sa oras ng paghahatid, mangyaring ipaalam sa amin ang numero ng tubig na naka-
sulat sa “ Abiso ng dami ng tubig na ginamit at ang paunawa sa paghahatid “ atbp. na 
matatanggap mo sa oras ng pagbabasa ng metro.
Kapag huminto ka sa paggamit ng tubig, mangyaring siguraduhin na makipag-ugnayan 
sa amin nang hindi bababa sa 4-5 araw nang araw.

２．２．Mangyaring ihatid sa ganoong kaso
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■上下水道を使用するとき［水道使用開始届］

　上下水道をご使用になるときは「水道使用開始届」にお使いになる方の

お名前や使用開始日などをご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご送付く

ださい。

　なお、納付書によるお支払いで、使用

場所以外への送付を希望される方は、所

定欄に送付先をご記入ください。
※お水が出ない場合は、水道メーターの止水栓を確

　認してください。

■上下水道の使用をやめるとき［休止・中止届］

●引っ越していくとき

●家の改築や、長期間留守にするときなどで、一時水道を止めたいとき

●家のとりこわしなどで、水道を廃止するとき
※更地にする場合などは、水道メーターの回収に伺います。

■開始・休止の届けはウェブサイトでも申込みできます

■その他の変更があったとき[変更届]

●ご使用者の名義や所有者が変わったとき

●請求書の送付先等を変えたいとき

●共同住宅扱い（水道メーターを共有している）を適用しているアパート

等で、世帯数が変わるとき

３

ご
使
用
の
届
出

川崎市上下水道局 検 索

A
biso ng paggam

it

■ Kapag gumagamit ng tubig at ng alkantarilya [Abiso 
para sa pagsisimula ng paggamit ng tubig]

Kapag gumagamit ng tubig at alkantarilya, mangyaring lag-
yan ng pangalan ng taong gagamit nito at ang petsa ng pag-
sisimula ng paggamit sa “Abiso ng Pagsisimula ng Paggamit 
ng Tubig” at ipadala ito sa kalakip na sobreng ibinalik.
Kung nais mong ipadala ang aytem sa isang lugar maliban sa lugar maaaring magbayad 
gamuit ang slip sa pagbababayad at mangyaring ilagay ang pangalan ng lugar sa itinalag-
ang patlang.

※ Kung hindi lumalabas ang tubig, suriin at tignan ang stopcock ng tubig sa metro 

■ Kapag tumigil ka na sa paggamit ng tubig at ng alkantarilya [Abiso ng 
pagsususpinde o pagkansela]

● Kapag lumilipat
● Kapag gusto mong pansamantalang paghinto ang suplay ng tubig, tulad ng 

pag-lilipat ng bahay o kapag mawawala ka nang matagal.
● Kapag ang suplay ng tubig ay inalis dahil sa pagkasira ng bahay, atbp.

※ Kung gusto mong gumawa ng bakanteng lote, kailangan naming kolektahin sa inyo ang metro 
ng tubig.

■ Maaari ka ring mag-aplay para sa pagsisimula / abiso sa pagsususpinde mula 
sa Internet.

■ Kapag may iba pang mga pagbabago [Abiso ng pagbabago]
● Kapag nagbago ang pangalan o may-ari
● Kapag gusto mong baguhin ang lugar ng talaan, atbp.
● Kapag nagbago ang bilang ng tao sa isang bahay atbp. na itinuturing bilang 

isang bahay -paupahan (nakikibahagi sa metro ng tubig)

Kawanihan ng Pagawaan ng Tubig ng Lung-
sod ng Kawasaki paghahanap
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Pagbabayad ng m
ga singil sa tubig at sa alkantarilya

３．３．Tungkol sa pagbabayad ng mga singil sa 
tubig at mga singil sa alkantarilya

■ Pagbabayad sa pamamagitan ng direktang pag utang
● Isa itong paraan para awtomatikong magbayad mula sa depositong akawnt 

ng magbabayad.
● Kung lumipat ka sa lungsod, maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng pag-

papalipat ng akawnt bago ka lumipat.
● Ang petsa ng paglipat ay ika-11 ng buwan pagkatapos ng buwan ng pagba-

basa ng metro (sa susunod na araw ng sanlinggo maliban sa Sabado, Ling-
go, at mga pyesta).
※ Kung hindi maisasagawa ang paglipat dahil sa hindi sapat na balanse ng deposito, isasaga-

wa muli ang paglilipat sa ika-28 (sa susunod na araw ng sanlinggo maliban sa Sabado, 
Linggo, at pyesta). (Gayunpaman, pakitandaan na maaaring hindi ka na muling makapagli-
pat sa ilan sa kanila.)

■ Paano mag-apply
● Kung mag-aaplay ka sa simula ng paggamit, mangyaring punan ang mga 

kinakailangang bagay sa kalakip na “ Talaan ng Kahilingan sa Paglipat ng 
Akawnt “, selyuhan ang selyo ng abiso ng pasbuk, at ipadala ito sa isang so-
bre ng tugon kasama ang “ Abiso sa Pagsisimula ng Serbisyo sa Tubig “. 
※ Kung ipapadala mo ito sa kalakip na sobre ng tugon, aabisuhan ng Kawanihan ng Tubig at 

alkantarilya ang institusyong pinansyal sa pangalan mo. Mangyaring tandaan na maaaring 
tumagal ng ilang araw upang makumpleto ang proseso.

※ Kung mayroon kang akawnt na walang selyo, mangyaring suriin sa iyong institusyong pam-
pinansyal upang makita kung maaari kang maglipat ng pera.

● Limitado sa mga institusyong pinansyal na may mga punong tanggapan at 
sangay sa Lungsod ng Kawasaki. (Para sa mga detalye, mangyaring suriin 
sa iyong institusyong pinansyal.) Maaari ka ring mag-aplay sa window ng in-
stitusyong pinansyal. Mangyaring ihanda ang iyong pasbuk, selyo, at numero 
ng tubig (abiso ng dami ng tubig na ginamit at ang paunawa sa paghahatid , 
atbp.).

● CMaaari mong gamitin ang pagpapalipat ng akawnt bago lumipat kahit na 
lumipat ka sa lungsod. Kung gusto mo, mangyaring makipag-ugnayan sa 
amin o punan ang mga kinakailangang aytem sa para maipagpatulog ang di-
rektang pag utang. Patuloy na paglipat ng kulumna ng kalakip na “ Abiso sa 
Pagsisimula ng Serbisyo sa Tubig “ at ipadala ito.

※ Pakitandaan
• Mangyaring huwag kanselahin ang patuloy na depositong akawnt.
• Mangyaring gawin ang pangalan ng gumagamit na kapareho ng bago lumipat.
• Para sa numero ng tubig at pangalan ng gumagamit bago lumipat, mangyaring sumangguni 
sa abiso ng dami ng tubig na ginamit at ang paunawa sa paghahatid atbp.
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Pagbabayad ng m
ga singil sa tubig at m

ga singil sa alkantarilya

■ Pagbabayad sa pamamagitan ng slip ng pagbabayad
Sa oras ng pagbabasa ng metro ng metro ng tubig, padadalhan ka namin ng “ 
Abiso ng dami ng tubig na ginamit at ang paunawa sa paghahatid “pagbabayad 
at pagtanggap ng mga singil sa tubig, atbp.” Mangyaring magbayad sa sa mga 
naghahawak na tinukoy sa likod ng sobre bago ang takdang petsa sa slip ng pag-
babayad at resibo para sa mga singil sa tubig, Kung mayroon kang anumang mga 
katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng mga Kostumer ng 
Tubig at Alkantarilya (kontratista sa pagtanggap).

■ Pagbabayad sa pamamagitan ng credit card (pagpupunan ng apllikasyon 
sa internet lamang)

● Isa itong paraan ng pagbabayad mula sa credit card ng kostumer.
● Kung lumipat ka sa lungsod, maaari kang magpatuloy sa paggamit ng pagba-

bayad sa credit card bago lumipat.
※ OAng aplikasyon ay mula sa Yahoo1 ay para sa pampublikong pagbabayad ng pera.
※ Upang magkapagbayad sa pamamagitan ng credit card, isang kagamitan (komputer, tele-

pono, tablet, atbp.) na maaaring gumamit ng Internet ay kinakailangan. Bukod pa rito, ito ay 
limitado sa mga may “ numero ng pagbabayad sa credit card “ sa slip ng pagbabayad.

※ Ang mga aplikasyon ay hindi maaaring gawin gamit ang mga mobile phone (mga tampok na 
telepono).

■ Pagbabayad ng bayad sa paggamit ng alkantarilya
● Ang mga kostumer na gumagamit ng alkantarilya ay kinakailangang mag-

bayad ng bayad sa alkantarilya kasama ng tubig.
● Ang mga kostumer na gumagamit ng tubig ng balon (tubig bukal) ay kailan-

gang magbayad ng bayad sa paggamit ng alkantarilya kung ang tubigr ay 
itinapon sa pampublikong sistema ng alkantarilya, kaya mangyaring magsu-
mite ng pampublikong abiso sa paggamit ng alkantarilya.

● Nagsasagawa kami ng mga serbey para kumpirmahin kung may koneksyon 
o wala sa pampublikong sistema ng alkantarilya.

● Kung hindi ka konektado sa pampublikong sistema ng alkantarilya, hindi 
kokolektahin ang bayad sa paggamit ng sistema ng alkantarilya. Kung may-
roon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa 
amin sa sumusunod.

 Bayad sa paggamit ng alkantarilya 044-200-2872
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Pagbaw
as at pagbubukod sa m

ga singil sa tubig at m
ga singil sa alkantarilya

４．４．Tungkol sa pagbabawas at eksempsyon ng 
mga singil sa tubig at mga singil sa alkantarilya

Kung ang gumagamit ng tubig at dumi sa alkantarilya o isang miyembro ng pamilya 
na magkasamang nakatira ay nasa ilalim ng alinman sa mga sumusunod, mayroong 
isang sistema kung saan ang isang bahagi ng sisingilin sa tubig at sisingilin sa alkan-
tarilya ay hindi kasama sa aplikasyon.
■Mga singil sa tubig at sa alkantarilya

● Mga taong may pisikal na kapansanan……Mga taong may kapansanan ng Antas 1 o Antas 2 na 
nabigyan ng sertipiko ng kapansanan.

● Mga taong may kapansanan sa intelektwal……Ang mga hinuhusgahan na may IQ na 35 o mas 
mababa sa Sentro ng Paggabay sa Bata o sa Sentro ng Pagpapayo sa Rehabilitasyon para sa 
mga Taong may Intelektwal na Kapansanan.

● Mga taong may maraming kapansanan……Ang mga nakatanggap ng sertipiko ng kapansanan, 
may ikatlong-klase na kapansanan, at hinuhusgahan ng Sentro ng Paggabay sa Bata o Sentro 
ng Pagpapayo sa Rehabilitasyon para sa may kapansanan sa intelektwal na magkaroon ng IQ 
na 50 o mas mababa.

● Kailangan pangalagaan ang nakatatanda……Ang mga 65 taong gulang o mas matanda sa ba-
hay at napatunayan na nangangailangan ng pangangalaga mula sa nars, 4 o 5 sa pamamagi-
tan ng sertipikasyon para sa nangangailangan ng pangangalaga mula sa nars.

■ Bayad sa paggamit ng alkantarilya
● Eksempsyon sa pasilidad……Kung ikaw ay kasama sa pasilidad para sa kapakanang 

panlipunan o institusyong medikal, ikaw ay hindi kasama sa isang bahagi ng bayad sa 
paggamit ng alkantarilya kapag nag-aplay.

※ Para sa mga detalye sa mga proseso ng aplikasyon, atbp., mangyaring sumangguni sa rehiyo-
nal na pananatili sa kalusugan at kapakanan ng bawat tanggapan ng purok. Bilang karagdagan 
, ang aplikasyon para sa eksempsyon ay inilapat para sa bawat lugar kung saan ginagamit ang 
tubig, kakailanganin mong mag-aplay muli kahit na lumipat ka sa Lungsod ng Kawasaki.

※ Para sa mga detalye sa pagbabawas at eksempsyon ng pasilidad, mangyaring makipag-ugnayan sa 
Seksyon ng Bayad sa Paggamit ng alkantarilya, Departamento ng Pagtataguyod ng Serbisyo, Kawani-
han ng Tubig at Alkantarilya.

Bayad sa paggamit ng Alkantarilya 044-200-2872 

Iyong purok Taong may kapansanan Matandang namamahala

Purok ng 
Kawasaki

Distrito ng Kawasakii 044-201-3215 044-201-3080
Distrito ng Daishi 044-271-0162 044-271-0157
Distrito ng Tajima 044-322-1984 044-322-1986

Purok ng Saiwaii 044-556-6654 044-556-6619
Purok ng Nakahara 044-744-3382 044-744-3217

Purok ng Gaojin 044-861-3252 044-861-3255
Purok ng Miyamae 044-856-3304 044-856-3242

Purok ng Tama 044-935-3323 044-935-3266
Purok ng Asao 044-965-5159 044-965-5148



7 Tubig at alkantarilya sa iyong buhay

Paano basahin ang im
porm

asyon

５．５．Paano basahin ang “ Abiso ng dami ng tubig 
na ginamit at ang paunawa sa paghahatid “

① Numero para sa tubig……Ang numerong ito ay itinakda para sa bawat lokasyon ng aparato ng 
suplay ng tubig upang mabilis kaming makasagot sa mga katanungan ng customer. Mangyaring 
ipaalam sa amin kapag nakipag-ugnayan ka sa amin.

② Numero ng pagbabayad sa credit card……Ginagamit kapag nagbabayad sa pamamagitan ng 
credit card.

③ Petsa ng pagbabasa ng metro……Ito ang araw kung kailan kinukumpirma ng tagabasa ng metro 
ang metro ng kostumer.

④ Paraan ng pag-iimbak……Ipinapakita ang iyong kasalukuyang paraan ng pagbabayad.
⑤ Pagkonsumo ng tubig……Ito ang dami ng tubig na ginamit sa oras na ito.
⑥ Pagkonsumo ng tubig sa parehong panahon ng nakaraang taon……Maaari mong suriin kung 

paano gamitin ang tubig sa pamamagitan ng paghahambing ng dami ng tubig na ginamit sa 
panahong ito at sa parehong panahon ng nakaraang taon.

⑦ Kabuuang halaga……Ito ay bayad batay sa dami ng tubig na ginamit sa oras na ito.
⑧ Tungkol sa pagsingil na ito……Kung ang paraan ng pagbabayad ay sa paglilipat ng akawnt, ang 

petsa ng paglilipat ng akawnt ay isasaad para sa paglipat, at ang petsa ng pag-aayos ay isasaad 
para sa pagbabayad sa credit card.

⑨ Susunod na nakatakdang petsa ng pagbabasa ng metro……Ito ang susunod na naka-iskedyul 
na petsa ng pagbabasa ng metro.

⑩ Abiso……AAng impormasyon sa mga paglilipat ng akawnt tulad ng mga singil sa tubig para sa 
nakaraang panahon at impormasyon para sa mga kostumer ay inilarawan.

①

②
③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

4,642

4,312

8,954

422

392

814

3,724

3,467

7,191

338

315

653

令和○年○月○日
令和○年○月○日

令和○年○月○日
令和○年○月○日

令和○年○ ・ ○月分

令和○年○ ・ ○月分

※ Ipinapaalam sa iyo ng talaan na ito ang halaga ng tubig at hindi maaaring gamitin para sa 
pagbabayad.
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Kung nahihirapan ka sa pagbabasa ng m
etro / pagtagas ng tubig / suplay ng tubig

６．６．Mangyaring makipagtulungan upang ang pagbaba-
sa ng metro ay maisagawa nang tama at maayos.

● Huwag maglagay ng kahit ano sa ka-
hon ng metro.

● Ikonekta ang iyong aso palayo sa 
pintuan at kahon ng metro.

● Palaging panatilihing malinis ang loob 
ng metro.

■ Tungkol sa saklaw ng pag-aayos ng tagas na isinagawa ng Kawanihan ng Tubig at 
Alkantarilya

Bilang pangkalahatang tuntunin, ang mga pagtagas ng tubig sa kalsada ay aayusin ng Kawanihan ng Tubig 
at Alkantarilya, ngunit ang mga pagtagas ng tubig sa mga pang-residenteng lugar ay depende sa lokasyon 
ng pagtagas, kung sila ay nasa saklaw ng Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya o hindi (libreng pag-aayos).
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng mga kostumer ng 
kawanihan ng Tubig at Alkantarilya (reception contractor) o tingnan ang websayt ng Kawanihan ng Tubig at 
Alkantarilya.

８．８．Kung nahihirapan ka sa suplay ng tubig

Tanggapan ng mga kostumer ng Kawanihan ng 
Tubig at dumi sa alkantarilya (Ang kumpanya 
ng pagpapadala ng negosyo sa pagtanggap)
(24 na oras itong bukas, at bukas ito buong taon)

Libreng tumawag sa 0120-014-734

７．７．Pagtuklas ng pagtagas ng tubig
Kung ang dami ng tubig na ginamit ay mas mataas kaysa sa karaniwan, may 
posibilidad ng pagtagas ng tubig. Ang pagtagas ay madaling makumpirma ng mga 
sumusunod na pamamaraan.

■ Paraan ng kumpirmasyon
Kapag gumamit ka ng tubig, ang piloto ng metro ng 
tubig ay iikot. Kung ang piloto ay umiikot kapag ang 
tubig ay hindi ginagamit (lahat ng mga gripo ay sarado 
at walang tubig na ginagamit sa banyo, atbp.), maaar-
ing may tumagas mula sa gripo mula sa metro patungo 
sa gripo.

Mataas na lote
※ Ang ilang metro ay walang piloto.
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Kapag nahihirapan ka sa suplay ng tubig

■ Pagsisiyasat sa pagtagas ng tubig
Kung may tumagas na tubig sa isang tubo ng tubig na nakabaon sa ilalim ng 
lupa, aayusin ito ng Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya nang walang bayad. Kung 
maaari ay bigyan mo naman ako. Bibisita sa serbey ang isang kontraktor na kinon-
trata ng Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya.

■ Aplikasyon sa loob ng saklaw ng pagpapatupad ng Kawanihan ng Tubig 
at Alkantarilya (libreng pagkukumpuni)

Mangyaring makipag-ugnayan sa Tanggapan ng mga Kostumer ng kawanihan ng Tubig 
at Alkantarilya (kumpanya sa pagpapadala ng serbisyo sa pagtanggap). Bibisitahin ka 
ng kontraktor ng Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya. Gayundin, pakitandaan ang mga 
sumusunod na punto.

● Tanging kongkreto (sa loob ng 5 cm) o aspalto (sa loob ng 5 cm) ang maaaring 
maibalik sa pang-residenteng lugar. Bilang karagdagan, pakitandaan na ang 
Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya ay hindi maaaring panagutin para sa anumang 
epekto sa pagtatanim, atbp. dahil sa paghuhukay nang hindi ibinabalik ang mga 
mataas ang uri na tayl.

● Kung direktang hihilingin ng kostumer sa itinalagang kumpanya ng konstruksyon ng 
kagamitan sa suplay ng tubig na ayusin ang bahagi na nasa saklaw ng Kawanihan ng 
Tubig at Alkantarilya (libreng pagkukumpuni), ang gastos ay sasagutin ng kostumer.

● Kahit na magkaroon ng pagtagas sa loob ng saklaw ng pagkukumpuni ng pag-
tagas ng tubig na isinagawa ng Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya nang walang 
bayad, maaaring hindi ito magawang ayusin ng Kawanihan ng Tubig at Alkantari-
lya. Kung ganoon, mangyaring humiling ng pagkumpuni (bayad na pagkukumpuni) 
mula sa kostumer patungo sa itinalagang kumpanya ng konstruksyon ng kagami-
tan sa suplay ng tubig.

(1) Kapag itinuturing na mahirap magsagawa ng mga pagkukumpuni dahil sa mga 
hadlang (mga bato sa hardin, halaman, tarangkahan, atbp.).

(2) Kapag itinuturing na mahirap magsagawa ng pagkukumpuni dahil sa mga pad-
er, daluyan ng tubig, atbp.

(3) Kapag sinadyang sirain ito ng gumagamit o may-ari ng kagamitan sa suplay ng 
tubig.

(4) Kapag dahil sa labis na kapabayaan ng gumagamit o may-ari ng kagamitan sa 
suplay ng tubig.

(5) Kapag nasira ang kagamitan sa suplay ng tubig sa panahon ng pagtatayo o iba 
pang konstruksyon (pinsala sa panahon ng pagtatayo).

■ Tungkol sa mga pagkukumpuni na inaasikaso ng kustomer dahil sa 
mga lugar na wala sa saklaw ng Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya

Ipapakilala namin ang itinalagang kumpanya ng konstruksyon ng kagamitan sa suplay 
ng tubig sa sentro ng kostumer ng tubig at dumi sa alkantarilya (kumpanya ng pagpa-
padala ng negosyo sa pagtanggap). Maaari mo ring suriin ito sa website, kaya sigu-
raduhing makakuha ng isang sipi at humiling ng pag-aayos. Para sa mga kondominyum 
at paupahang bahay, mangyaring makipag-ugnayan sa tagapag-alaga o may-ari.

Ang mga kagamitan sa suplay ng tubig (mga tubo ng suplay ng tubig, gripo, atbp.) 
ay pagmamay-ari ng kustomaer.
Ang pagpapanatili ay dapat gawin ng kustomer o ng may-ari.
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Kapag nahihirapan ka sa suplay ng tubig

■ Mga kinatawan ng aytem na hindi napapailalim sa saklaw ng pagpapatupad ng 
Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya (libreng pagkukumpuni)

■Mga hakbang sa emerhensiya (kapag ang tubig ay tumutulo sa pagitan 
ng metro ng tubig at ng gripo)

Kung gusto mong pansamantalang ihinto ang pagtagas ng tubig mula sa metro ng 
tubig patungo sa gripo, iikot ang hawakan ng meter stopcock sa loob ng kahon ng 
metro sa direksyong “sarado”. Kapag isinara mo ang metro na stopcock, hihinto 
ang lahat ng tubig sa bahay. Pakisuri kung tu-
migil na ang pagtagas ng tubig.
Para sa pag-aayos ng mga pagtagas ng tubig 
mula sa metro ng tubig patungo sa gripo, mang-
yaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na 
itinalagang kumpanya ng konstruksyon ng kag-
amitan sa suplay ng tubig (sinisingil).

Lokasyon ng 
pagkabigo Kahilingan para sa pagkumpuni

gripo  

Itinalagang kumpanya ng konstruksyon 
ng kagamitan sa suplay ng tubig
Bilang karagdagan, hindi tulad ng mga 
normal na pagkabigo sa suplay ng tubig, 
sa kaso ng pagkabigo ng mga espesyal 
na bahagi o espesyal na kagamitan, 
mangyaring makipag-ugnay sa tagaga-
wa, kumpanya ng pagpapanatili, atbp.

Mag-kwalta ng banyo  

Pampainit ng tubig

Makina ng mainit na 
tubig ng solar

 Tagadala ng tagagawa ng kagamitan

Mga kagamitan sa suplay 
ng tubig sa kabila ng 
tangke ng pagtanggap 
ng tubig ng mga kon-
dominyum at mga gusali

 Mangyaring makipag-ugnayan sa tag-
apag-alaga o may-ari.

Não fecha!
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Kapag nagkaproblem
a ka sa alkantarilya

９．９．Kung mayroon kang problema sa alkantarilya

Sa kaso ng lupang tirahan (pasili-
dad ng paagusan)
Isinasagawa ang pagpapanatili sa bawat bahay, 
kaya mangyaring makipag-ugnayan sa construction 
shop na nagsasagawa ng pagtatayo ng mga drain-
age pipe, atbp.
Kung hindi mo alam ang impormasyon sa pakiki-
pag-ugnayan, mangyaring makipag-ugnayan sa Ko-
operatiba ng mga Pagawaan ng mga Tubo sa Lung-
sod ng Kawasaki (  0120-320-419) Ipinapakilala 
ang isang nagbebenta na malapit sa iyo.

Kung barado ang tubo ng paagusan
Sa kaso ng pampublikong kalsada 
(pampublikong alkantarilya)
Dahil ito ay pinamamahalaan ng lungsod, 
mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng 
alkantarilya (pamamahala) sa iyong lugar.

Kapag barado ang paagusan 
mula sa kusina o banyo

・Mayroon bang alikabok sa paligid ng daanan 
ng paagusan?

・Buhusan ng tubig at gumamit ng tasa ng goma 
(tasa ng pagsipsip) para hilahin ito pataas ng 
ilang beses.

Subukan ito sa mga sumusunod na kaso
Kung may mabahong amoy 
mula sa paagusan

・May bitag sa ibaba lamang ng drain ng kusina 
o palanggana, kaya hayaang dumaloy ang 
tubig at itago ang tubig sa bitag.

Kung ang paraan sa itaas ay hindi makakatulong, mangyaring makipag-ugnayan sa isang 
itinalagang tindhan ng mga kagamitan sa konstruksyon.
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M
aingat na gam

itin ang alkantarilya

Huwag hugasan ang langis na 
ginagamit sa pagluluto

I t o  ay  l u m a l a m i g  a t 
tumitigas sa tubo ng al-
kantarilya, at ang tubo ay 
nagiging barado at ang 
dumi sa alkantarilya ay 
hindi dumadaloy.

Huwag itapon ang basura mula 
sa kusina

Kung ang mga natirang 
pagkain o dumi ng gu-
lay ay itatapon mula sa 
kanal, maaari itong mag-
ing sanhi ng pagbabara 
ng mga kanal ng sam-
bahayan at mga tubo ng 
imburnal.

Huwag mag- kuwalta ng mga 
kemikal

Ang petrolyo tulad ng 
gasolina at mga kemikal 
ay hindi lamang maaar-
ing makapinsala sa tubo 
ng imburnal kundi mag-
ing sanhi ng pagsabog o 
pag-aapoy.

Huwag magtapon ng basura sa 
mga kanal ng kalsada

Kung magtapon ka ng 
b a s u r a  s a  k a l s a d a , 
mababara ang tubo ng 
alkantar i lya at aapaw 
ang tubig ulan sa kal-
sada. Gayundin, kapag 
umuulan, maaaring dum-
aloy ang mga basura sa 
dagat o mga ilog.

Ang mga basura tulad ng 
gum at sigarilyo, diyaryo, 
diyaper, atbp. ay maaar-
ing maging sanh i  ng 
pagbabara ng palikuran.

Gumamit tayo ng papel sa banyo

Tungkol sa paggamit ng tagatapon

Ang isang tagatapon ay isang pasilidad na 
dumudurog ng mga basura sa kusina sa maliliit 
na piraso at umaagos ito sa imburnal kasama 
ng tubig, ngunit nagdudulot ito ng pagbabara 
ng tubo ng imburnal at isang mabahong amoy. 
(Ang tagapagtapon ay hindi maaaring gamitin 
nang mag-isa.) Kapag nagpaplano ng pagka-
kabit ng sistema ng solusyon ng napapatapong 
tubig, mangyaring sumangguni sa bawat alkan-
tarilya (pag aayos) opisina ng Kawanihan ng 
Tubig at Alkantarilya.

10．10．Maingat na gamitin ang alkantarilya

Triturador

Tanque de tratamento de dejetos

Cano especial para triturador

Liberado para a rede esgoto pública

Lixo 
orgânico

Equipamento de tratamento de dejetos
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M
ga katanungan (m

ga serbisyo ng tubig)

11．11．Para sa mga katanungan tungkol sa 
mga serbisyo ng tubig

■ Kapag nagtatanong, huwag kalimutan ang iyong numero ng tubig!
Kapag nagtanong ka tungkol sa mga singil o paglipat, mangyaring ipaalam sa amin 
ang numero ng tubig na nakalista sa resibo o ang “ Abiso ng dami ng tubig na ginamit 
at ang paunawa sa paghahatid “ na matatanggap mo sa oras ng pagbabasa ng met-
ro.

■Mga katanungan

Tanggapan ng mga Kostumer ng tubig at alkantarilya (kump-
anya ng pagpapadala ng serbisyo sa pagtanggap) Sa buong lungsod ng 
Kawasaki
○ Paglipat, mga bayarin at iba pang mga katanungan

Telepono: 044-200-3548    FAX: 044-200-0041
Emayl: kawasaki@jougesui.jp
※ Mula 8:30 am hanggang 8:00 pm (ito ay bukas buong taon)

○ Mga katanungan tungkol sa pagkukumpuni
Telepono:  0120-014-734      FAX: 044-200-0041
※ 24 oras (ito ay bukas sa buong taon)

○ Mga katanungan tungkol sa kagamitan sa supply ng tubig
Sentro ng Serbisyo sa Timog [Purok ng Kawasaki, Purok ng 
Saiwai, Purok ng Nakahara]
Telepono: 044-544-5433      FAX: 044-544-3707
※ Sanlinggo mula 8:30 am hanggang 5:00 pm Sarado tuwing Sabado, 

Linggo, at pista opisyal

Sentro ng Serbisyo ng Chubu [Purok ng Takatsu / Miyamae]
Telepono: 044-855-3232      FAX: 044-855-3242
※ Sanlinggo mula 8:30 am hanggang 5:00 pm Sarado tuwing Sabado, 

Linggo, at pista opisyal

Hilagang Sentro ng Serbisyo [Purok ng Tama / Purok ng Asao 
Telepono: 044-951-0303      FAX: 044-951-0677
※ Sanlinggo mula 8:30 am hanggang 5:00 pm Sarado tuwing Sabado, 

Linggo, at pista opisyal
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M
ga katanungan (m

ga serbisyo ng alkantarilya)

Pagtatanong Kagawaran na Namamahala numero ng telepono

● Bayad sa paggamit ng alkantari-
lya

Singil sa bayad sa paggamit ng alkantarilya, 
Departamento ng Pag-isulong ng Serbisyo, 
Kawanihan ng Tubig at Alkantarilya

（200）2872

● tulong na salapi / sistema ng 
pamamagitan ng pautang para sa 
pagbabago ng pagkuwalta ng banyo

● Bagay tungkol sa sistema ng 
pamamagitan ng hindi pagkakaun-
awaan sa tubig sa paghuhugas

Dibisyon ng Pamamahala ng Alkantarilya, Depar-
tamento ng Alkantarilya, Kawanihan ng Tubig at 
Alkantarilya

（200）2922

● Pagkabigo mula sa koneksyon 
sa pangunahing alkantarilya

● Pribadong mga hakbang sa 
kalsada, pag-install ng mga 
pasilidad ng paagusan

● Ano ang napansin mo tungkol sa 
pagtatayo ng pipe ng alkantari-
lya

● Bagay tungkol sa paglabas ng 
tagsibol ng konstruksiyon

Tanggapan ng alkantarilya sa Timog [Purok ng 
Purok ng Kawasaki / Purok ng Saiwai] （344）4866

Tanggapan ng alkantarilya sa Chubu [Purok ng 
Nakahara / Purok ng Takatsu] （751）2966

Tanggapan ng Pamamahala ng Alkantarilya sa 
Kanluran [Purok ng Miyamae] （852）5131

Tanggapan ng Pamamahala ng alkantarilya sa 
Hilaga [Purok ng Tama / Purok ng Asao] （954）0208

● Abiso ng mga napapatapong tubig 
mula sa mga pabrika at mga establisy-
imento ng negosyo, mga pamantayan 
sa pagbubukod, atbp.

Dibisyon ng Kalidad ng Tubig para sa alkantari-
lya, Departamento ng Alkantarilya, Kawanihan ng 
Mga gawaing tubig sa Alkantarilya

（200）2878

● Kapag barado ang kanal ng 
kalsada at tubig ulan sa kalsada

Opisina ng Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro 
ng Road Park sa Purok ng Kawasaki （244）3206

Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro ng Park sa 
Daan ng Tanggapan sa Purok ng Saiwai （544）5500

Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro ng Park sa 
Daan ng Tanggapan sa Purok ng Nakahara （788）2311

Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro ng Park sa 
Daan ng Tanggapan sa Purok ng Takatsu （833）1221

Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro ng Park sa 
Daan ng Tanggapan sa Purok ng Miyamae （877）1661

Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro ng Park sa 
Daan ng Tanggapan sa Purok ng Tama （946）0044

Dibisyon ng Pagpapanatili ng Sentro ng Park sa 
Daan ng Tanggapan sa Purok ng Asao （954）0505

● Ikuwalta ang mga palikuran at 
mga tubo ng paagusan sa mga 
lugar ng tirahan

Itinalagang construction shop na nagtayo ng pasi-
lidad ng paagusan, o Kooperatiba sa Negosyo ng 
Pagawaan ng mga tubo ng Lungsod ng Kawasaki

[Kooperatiba ng Pagawaan 
ng tubo ng Lungsod ng 
Kawasaki]

 0120 （320）419

12．12．Para sa mga katanungan tungkol sa 
alkantarilya
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Kawanihan ng Pagawaan 
ng Tubig ng Lungsod ng 
Kawasaki

Pakitandaan! 

Pangkalahatang Sentro ng Pakikippag-ugnayan sa Lungsod ng Kawasaki 
 “Salamat sa pagtawag sa Kawasaki”
8:00 am hanggang 9:00 pm (bukas ito ng buong taon)

Telepono: 044-200-3939    FAX: 044-200-3900

Ang Reiwa 3 ay noong Hunyo

■Maraming mga insidente na nagkukunwaring kawani ng Kawanihan ng 
Tubig at Alkantarilya.
● Hindi kami nagsasagawa ng mga survey sa kalidad ng tubig o mga serbey sa 

pagtagas nang walang kahilingan ng aming mga customer.
● Hindi ka sisingilin para sa pagpapalit/inspeksyon ng metro, serbey ng kalidad 

ng tubig at serbey sa pagtagas.
● Hindi kami nagbebenta ng mga panglinis ng tubig
● May mga kaso ng pagsubok na alamin ang impormasyon tungkol sa mga 

taong hinirang bilang isang serbey na nauugnay sa gawaing pagtatayo.

■Maingat na kontrata para sa paglilinis ng tubo ng paagusan!
● May mga kumpanyang bumibisita sa mga tahanan ng mga kustomer at 

nagrerekomenda ng inspeksyon at paglilinis ng mga tubo ng drenahe sa pang-
residenteng lugar

● Naganap ang pinsala, tulad ng pagpapanggap na hiniling ng Kawanihan ng 
Tubig at Alkantarilya, pagkontrata para sa hindi kinakailangang paglilinis, 
atbp., at pagsingil ng malaking halaga ng pera.

■ Ang damit ng kontratista ay ipinakilala sa websayt ng Kawanihan ng 
Tubig at Alkantarilya.

13．13．Mangyaring mag-ingat! !!

Ang websayt ng Kawanihan ng Pagawaan 
ng Tubig ng Lungsod ng Kaw

■Mga katanungan tungkol sa Administrasyon sa Lungsod ng Kawasaki

Kawanihan ng Pagawaan ng Tubig 
ng Lungsod ng Kawasaki

Salamat sa pakikipag ugnayan 
sa Kawasaki

Paghahanap

Paghahanap


