
Website ng konsultasyon para sa tirahan  

<Tagalog> 

Mayroon ba ng probrema kapag naghahanap ng kuwarto? 

Mayroon mga impormasyon tungkol sa mga kuwarto(bahay) sa “Counter ng 
konsultasyon sa tirahan”. Sinusuportahan namin kasama ng mga suporta ang 
paghahanap sa tirahan!  

Ito ay ligtas dahil galing sa “Kawasaki city” at “Kawasaki pagpupulong sa supoirta sa 
tirahan”! 

Halinbawa.. 

Hindi makahanap ng tirahan sa tindahan ng real estate. 

 ↓

[Bibigyan ng mga impormasyon ng pribadong apartment] 

Nakikita ng kuwarto(bahay) upang manirahan sa 〇〇 real estate. 

Hindi mahanap ang guarantor kapag nais umupa ng bahay(kuwarto). 

 ↓

 [Kapag walang guarantor, ipinapakilala ang garantiya ng garantiya sa utang(rent debt 
gurantee) o ipakilalang ng sistema ng suporta sa tirahan ng Kawasaki] 

Gagamitin ng warranty ng garantiyang kumpanya. 

At iba pang kailangan ng suporta para sa paghahanap ng kuwarto(bahay),  
Ipapakilala ng mga grupo sa suporta. 



Sumama sa taong nakakaunawa ng wikang Hapon! 
Kawasaki City Housing Supply Corporation Counter ng konsultasyon sa tirahan 
Isago 1-2-4 Kawasaki Ward Kawasaki City   
Kawasaki City Housing Supply Corporation 2F 
TEL 044-244-7590 
FAX 044-244-8509 
Pagbukas na araw at oras  
Lunes~Biyernes （Salado sa bagong taon at pagtatapos ng taon,at Sabado ,Linggo at 
Holyday）
8:30am～12:00 ng tanghali ,1:00pm～5:00pm 

Makipag-ugnay bagong kumonsulta sa hindi wika ng Hapon! 
（Ang mga detalye sa ibabang URL na website dahil depende sa araw at oras na may 
iba’t ibang wikang interpreter ）
Kanagawa Gaikokujin Sumai Support Center  
Tokiwacyo1-7 Naka Ward Yokohama City Yokohama YMCA 2F 
TEL 045-228-1752 
FAX 045-228-1768 
Pagbukas na araw at oras 
Lunes~Biyernes （Salado sa bagong taon at pagtatapos ng taon,at Sabado ,Linggo at 
Holyday）
10:00am~5:00pm 
URL http://sumasen.com/ 

Mayroon suporta ng paghahanap ng kwarto para sa senior citizen ,taon may 
kapansanan at mga dayuhan mamamayan, sa pamamagitan ng regulasyon ng 
pabahay ng Kawasaki. 
Kapag pakiramdam ay natanggap ang diskriminasyon, makipag-ugnay sa ibabang 
number ng telepono , Fax o E-mail. 
（Subalit kapag hindi wikang hapon ay makipag-ugnay sa Kanagawa Gaikokujin Sumai 
Support Center ）
Kawasaki City Town Development Bureau Housing Policy Department Housing 
Maintenance Promotion Division 
TEL 044-200-2997 
FAX 044-200-3970 
E-mail 50zyusei@city.kawasaki.jp 


