▼Tungkol sa Pambansang Pensiyon
Ang mga taong nasa pagitan ng 20 yrs. old at 59 yrs. old na nakatira sa Japan ay kailangang
magpatala sa pambansang pensiyon.
Kapag hindi magbabayad ng pambansang pensiyon, hindi makakatanggap ng pera kapag umabot
ng 65 yrs. old o kapag naaksidente.
Sa mga hindi makakabayad ng pambansang pensiyon, mangyaring kumunsulta sa Ward Office
o Branches na malapit sa inyong tirahan.
▼Para sa mga detalye
Kawasaki Ward Office National Health Insurance and Pension Section

TEL 044-201-3155

Daishi Branch Office Citizen’s Center TEL 044-271-0159
Tajima Branch Office Citizen’s Center TEL 044-322-1987

Pre-enrollment na suporta
banyagang bansa

“Pre-school”para sa mga batang konektado sa mga

Ipapaliwanag ang tungkol sa paaralan at ang mga bagay na dapat na ihanda bago ang unang araw
ng pasukan. Magkakaroon din ng trial lesson para sa mga bata.
●Petsa/ oras： February 20 (Sat)

9;30 a.m – 11:30 a.m

●Lugar：Education and Culture Center
Kinakailangan na mag-apply hanggang sa Feb. 5.
Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Kawasaki City o ang mga leaflet na
ipinamamahagi sa Ward Office at iba pa mula Jan. 8.
▼Para sa mga detalye
Board of Education Education Policy Office

TEL 044-200-3758 FAX 044-200-3950

▼Panahon ng regular na pagbabakuna ay muling ma-extend
Pahahabain muli ang panahon para sa mga hindi nakatanggap ng regular na pagbabakuna
pagkalipas ng March 12, 2020.
Ang mga bakuna para sa mga bata at bakunang pneumococcus para sa mga matatanda ang pinaguukulang maibigay.
Para sa mga detalye mangyaring magtanong sa call center.
▼Para sa mga detalye
Vaccination Call Center TEL 044-200-0142

FAX 044-200-3928

▼Naghahanap ng LOGO mark para sa ika-400 anibersaryo ng Kawasaki-Shuku
Ipagdiriwang ng Tokaido Kawasaki-shuku ang ika-400 anibersaryo nitong taong 2023.
Naghahanap ng LOGO na magiging simbolo ng kasaysayan ng Kawasaki at pag-unlad ng bayan
sa hinaharap.
Ang mapipiling LOGO ay gagamitin sa mga kaganapan sa hinaharap upang mapasigla ang
Kawasaki-shuku. Ang pagri-recruit ng LOGO ay hanggang sa February 15.
Mangyaring tingnan ang website ng wardpara sa mga detalye.
▼Para sa mga detalye
Kawasaki Ward Office Regional Development Section TEL 044-201-3136 FAX 044-200-3209

