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III  Pamumuhay at Tirahan 

III-1  Paghahanap ng Tirahan 

1. Pag-aaplay sa Pampublikong Tirahan sa Osaka (Fuei-Juutaku) 
Ang pag-aaplay sa Pampublikong Tirahan sa Osaka (Fuei-Juutaku) ay nagaganap ilang beses sa isang taon. Sa 

panahong ito, ang mga pamphlet para sa aplikasyon ay ikinakalat sa mga munisipyo, mga Information Plaza (Joho 
Puraza), sa mga itinalagang opisinang tagapamahala at Osaka Prefectural Office. Mahigit kumulang sa 1 buwan ang 
panahon para mag-aaply at magbubunutan para sa pagpili kung sino ang maaaring tumira. Maaari ring mag-aplay ang 
mga dayuhan ayon sa mga sumusunod: 

① May nakikitira o titira na kamag-anak. 

②Ang aplikante ay nakatira sa Osaka o nagtatrabaho sa Osaka (may balak o planong magtrabaho sa Osaka) 

③Nahihirapang makahanap ng matitirahan sa kasalukuyan. 

④Sapat at naaayon sa istandard ng kinikita o sweldo. 

⑤Rehihstradong residente. 

 
Sumangguni sa Osaka Prefectural Public Housing Office: 

URL http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html  
 

2. Ibang Pampublikong Pabahay 

 Pabahay ng Lungsod 
 Pabahay para sa mga pamilya sa lungsod na ang kinikita ay mas    
mababa sa karaniwang kita ng pamilya.  

 Pampublikong Paupahan ng Pripektura ng Osaka 
 (Tokutei Koukyou Chintai Jutaku) 

 Pabahay para sa mga pamilyang nasa middle-range income  

 URL http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html 

 Pabahay sa ilalim ng Osaka Prefecture 
 Public Company Rental Housing 
 (Osaka-Fu Kousha Chintai Jutaku) 

 Pabahay na pinapatakbo ng Osaka Prefecture Public Company 
para sa mga pamilyang nasa middle-range income. 
06-6203-5454 

 UR Housing 
 Pabahay sa ilalim at pamamahala ng Urban Renaissance Agency 
para sa mga pamilyang nasa middle-range income. 
06-6968-1717 

 
 

3. Paghahanap ng Pribadong Tirahan 
Kapag maghahanap ng pribadong paupahang-bahay, alamin muna ang renta, deposito, lugar, sukat, laki at iba pang 

mga kondisyon na tugma sa inyong pangangailangan. Makakatulong ang mga real estate agency (fudousan-gyousha) 
para makahanap ng matitirahan. Sabihin lamang ang inyong hinahanap at kinakailangan din alamin kung magkano ito. 
Makakatulong ang patalastas sa information site na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa trabaho o sa real estate sa 
iba’t-ibang wika para sa mga dayuhang nakatira sa bansang Hapon. 

 
Pagkatapos makapili ng tirahan na uupahan, pipirma ka ng kontrata sa pag-upa sa real estate agency. Nakasaad sa 

kontrata ang halaga ng upa, bayad sa common service, mga kailangang tandaan kapag lilipat ng tirahan, kung pwede 
o hindi mag-alaga ng hayop at iba pang mga patakaran. Kung kaya’t intindihing mabuti ang kontrata bago pumirma.   
(Ang pagpirma mo ay nagsasabing naiintindihan mo ang kontrata.) I-klaro kung kailan dapat magsabi kung aalis ka na, 
magkano ang mababawas sa deposito at anu-ano ang babayaran nito para makaiwas sa anumang problema sa 
hinaharap. 
 

Mayroon ding support service na tinatawag na “Osaka Anshin Sumai Suishin Kyougikai” kung saan nagbibigay ng 
mahalagang impormasyon para sa paghanap ng pribadong tirahan.  

URL http://www.osaka-anshin.com/ 
 

 

http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html
http://www.osaka-anshin.com/
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4. Mga Babayaran sa Paggawa ng Kontrata ng Pag-uupa  

 Upa/Renta  
 Buwanang renta. Kailangang bayaran ang upa kasama ang susunod na buwan 
na upa sa susunod na buwan. Samakatuwid, dapat kaagad magbayad ng 
dalawang buwang upa. 

 Bayad sa pagmimintina (para 
sa mga housing complex) 

 Ang mga naninirahan dito ay nagbabayad buwanan para sa gastos sa paglilinis at 
pagmimintina ng mga komon na lugar. 

 Deposito  

 Ang nangungupahan ay magbabayad ng deposito bilang garantiya na regular ang 
pagbabayad ng renta sa nagpapa-upa. Sa lugar ng Kansai, ang karaniwang 
deposito ay katumbas ng 3 buwan na renta at ito ay ginagamit sa pagpapa-ayos at 
pagmimintina ng paupahan at iba pang gastusin. Sa pag-alis ng umuupa, 
karaniwang ibinabawas ang 30% hanggang 50% sa deposito.  

 Service Fee  
 Halagang ibinabayad sa may-ari ng bahay para sa pagpirma sa kontrata o 
kasunduan. 

 Komisyon   Komisyon ng ahente ng bahay o apartment. 

 
 



 

- 18 - 

III-2  Paglipat ng Tirahan at Pag-alis sa Bansang Hapon 

1. Mga Kailangang Gawin Bago Umalis sa Inuupahang Tirahan 

  Kung ikaw ay aalis na sa iyong inuupahang tirahan, dapat munang bayaran ang tubig, gas at kuryente. Tawagan ang 

bawat kumpanya ng gas, tubig at kuryente at ipaalam sa kanila na ikaw ay aalis at tanungin kung magkano ang 

babayaran. Kung may landline ka sa bahay, tumawag sa 116 at ipaalam mo ang paglipat mo at kung saan ka lilipat. 

Kung magsumite ka ng notisya ng paglipat sa post office, ang lahat ng iyong parating na sulat ay mapapadala sa iyong 

bagong tirahan ng walang bayad sa isang taon.  

  Kung ikaw ay lilipat sa ibang lugar na nasasakupan ng ibang munisipyo, kinakailangang magbigay ng “Moving-out 

Notification” sa tanggapan ng munisipyo at bibigyan ka ng Certification of “Moving-out”. Kinakailangan ring magbigay ng 

“Ineligibility Notification” sa National Health Insurance division at isauli ang iyong insurance card.    
 

2. Pagkatapos Makalipat sa Bagong Tirahan 

  Agad tawagan ang kumpanya ng gas at kuryente. Ang kumpanya ng gas ay magpapadala ng taong magbubukas ng 

linya ng gas sa inyong bahay at babantayan ninyo  ito. Kadalasan, kapag binuksan ang breaker, ay magkakaroon na 

ng kuryente pero dapat pa ring ipaalam sa kumpanya kung kailan kayo nagsimulang gumamit ng kuryente. Iba-iba ang 

sistema ng tubig sa bawat bahay na tinitirahan kaya dapat tanungin ang may-ari ng paupahan tungkol dito. 

Kailangan ding magbigay ng Moving-in Notification sa tanggapan ng munisipyo sa bagong tirahan ninyo sa loob ng 14 

na araw. Kung miyembro ng National Health Insurance, mag-aplay ulit sa munisipyo ng inyong bagong tirahan 

pagkatapos ipaalam ang paglipat sa bagong tirahan. 

 Kung may lisensiya sa pagmamaneho, ipabago ang inyong adres sa istasyon ng pulis. 
 

3. Pag-alis sa Bansang Hapon  

(1) Bayaran ang lahat ng utang kaugnay sa inuupahang tirahan gaya ng paggamit sa gas, kuryente, tubig at telepono.  

(2) Kung ikaw ay aalis ng bansang Hapon sa kalagitnaan ng taon, kailangan ding bayaran muna ang lahat ng iyong 

buwis. Bayaran ang Resident tax ng buo para sa kabuuan ng taon sa inyong munisipyo. Ang mga lokal na buwis ay 

tinutuos base sa nakaraang taong kinita kaya kailangan pa rin itong bayaran ng buo kahit hindi ka na titira sa 

bansang Hapon. 

(3) Maaaring may bumalik sa ibinayad na buwis kung mag-file ng ITR (Income Tax Return) sa nangangasiwa sa 

pagbabayad ng buwis sa loob ng panahong itinakda ng pagpa-file ng final Income Tax Return. Maaari ring 

pansamantalang mag-file ng ITR para ayusin ang pagbabayad o pagbabalik ng buwis bago ka umalis. 

(4) Magbigay ng Notification of Moving-out abroad (pag-alis sa ibang bansa) sa tanggapan ng munisipyo. 

(5) Makipag-ugnayan sa munisipyo para ayusin ang mga bayarin sa National Health Insurance at ang proseso bago 

umuwi ng inyong bansa.  

(6) Kung nagbabayad ka ng pensiyon, maaaring kang makatanggap ng pera matapos makauwi sa inyong bansa. 

Asikasuhin ang mga papeles para rito sa inyong pinagtatrabahuhan o tanggapan ng Pension Office.   

(7) Sa oras ng pag-alis sa bansang Hapon, ibigay ang Resident card sa Immigration. 
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III-3  Tubig o Water Supply (Suidoh) 

Naiinom ang tubig na galing sa gripo sa Japan, pati sa Osaka Prefecture. Matapos makalipat, agad na mag-apply para 
magamit ang tubig sa inyong bahay. 

 

1. Pagpapakabit ng Tubig 
Karaniwa’y may kard na nakalagay o nakasabit sa inyong pintuan para sa pagpapakabit ng tubig. Tumawag sa 

Waterworks Department (Bureau) at sabihin ang numerong nakasulat sa kard. Matapos tumawag ay may 
magpupuntang empleyado ng kumpanya ng tubig para buksan ang tubig. Pinakamatagal na ang 4 na araw mula sa 
araw ng pagtawag hanggang sa mabuksan ang tubig, kaya’t makabubuting mag-aplay nang maaga. Sa mga umuupa sa 
mga condominium o apartments, ang mag-aasikaso ng pagbabayad ng tubig ay maaaring hindi ang umuupa kundi ang 
may-ari o ang tagapangasiwa ng building. 

 
2. Bayad sa Tubig 

Ang bayad sa tubig ay binubuo ng basic fee at ng halaga ng nagamit (dami) na tubig. Ang bill ay kadalasang 
pinapadala isang beses kada dalawang buwan sa pamamagitan ng koreo. Magkasamang kukuwentahin ang bill para sa 
dalawang buwan. Maaaring bayaran sa tanggapan ng munisipyo, diretsong pagbawas sa bank account mo, pagbayad 
sa bangko, post office o convenience store (depende sa munispyong kinabibilangan). Dapat tandaan na ang hindi 
pagbayad ng tubig ay maaaring ikaputol o ikahinto ng serbisyo nito. 

Kung mayroong imburnal sa inyong lugar, kasama din sa kuwenta ang bayad para sa paggamit nito. Sa mga 
apartment o kondominyum, karaniwan ay ang samahang administrasyon o may-ari ng gusali ang magkuwenta at hihingi 
bayad. 

 

3. Dapat Tandaan sa Taglamig 
Sa malamig na araw sa panahon ng taglamig ay maaaring magyelo ang tubo ng tubig at ikasira nito. Ang pagpapatulo 

ng tubig sa gabi ay isa sa mga hakbang na dapat gawin.  
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III-4  Kuryente o Elektrisidad 
 

1. Elektrisidad sa Bansang Hapon 
 Ang boltahe ng koryente sa bansang Hapon ay 100 Volts at hindi nagbabago-bago. Ang frequency naman ay depende 
sa lugar, may 50Hz (Silangang Japan) at mayroon ding 60 Hz (Kanlurang Japan). Ang frequency sa Osaka ay 60 Hz. 

Kinakailangang mag-ingat kung ikaw ay gagamit ng kagamitang de-kuyente na galing sa ibang bansa sapagkat 
maaaring makasama ito at tuluyang masira ang inyong kagamitan kung hindi magkatugma ang boltahe at frequency. 

 

2. Pagpapakabit ng Kuryente 
 Sa pagpapakabit ng panibagong serbisyo ng kuryente o elektrisidad, pangkaraniwang tawagan ang pinakamalapit na 
customer service ng Kansai Electric Power Company (Kansai Denryoku) matapos buksan ang switch ng mainbreaker. 
Ang mainbreaker ay pangkaraniwang nakakabit sa pasukan o kusina ng bahay o kaya’y nasa electrical box (isang 
kahong nakasabit sa dingding at lahat na safety breaker ang naroroon). May nakadikit o nakasamang papel at nakasulat 
dito kung saan puwedeng matawagan ang Kansai Electric Power Company (Kansai Denryoku). Ang pagpapakabit ng 
kuryente ay maaaring itawag o kaya ay mag-aplay sa pamamagitan ng postcard na may nakasulat kung saan puwedeng 
matawagan ang Kansai Electric Power Company (Kansai Denryoku). 

 

3. Pagbabayad 
 Ipapadala ang buwanang kuwenta o bill ayon sa inabot ng metro o kontador, at ito ay maaaring bayaran sa 
pinakamalapit na branch ng Kansai Electric Power Company (Kansai Denryoku), bangko o post office, at maaari rin sa 
mga convenience stores. Maaari ring kaltasin sa inyong savings account sa bangko o post office.  

 

4. Notisya na nagsasaad ng ginamit na koryente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Courtesy: Kansai Electric Power Co., Inc. 

  
 Ang halaga ng adjustment sa bayad sa fuel 

(Ang halaga ng adjustment kapag tumaas sa 
normal, magkaroon ng pagbabago ang 
exchange rate at gastos sa fuel.) 

 

 

 

 

  
   Halaga ng babayaran sa koryente. 

(Ang halagang babayaran batay sa 
kalkulasyon sa dami ng nagamit sa 
buwang ito.) 

 

 

  
  Customer number (Ang numero ng 

kontrata  ng kostumer. Magagamit ito 
kung may gustong itanong o ibig 
malaman.) 

 

 

 

 

  
 Ang halagang babayaran ngayong buwan 

 

 

 

 

  
 Ang halaga noong nakaraang buwan. 

 

 

 

 

  
Ang uri ng kontrata ng kostumer 

 

 

  
 Araw ng kaltas ng bayad (Ang araw ng 

kaltas ng bayad sa iyong account) 

 

 

 
 Halaga na binayaran (Pag kinakaltas sa 

account ang pagbabayad, ang halaga na 
ibinayad na nakaltas sa account para sa 
nakaraang buwan ang nakasulat.) 

 

 

  
Gamit na koryente sa buwang ito. 

 

 

  
 Petsa ng pagbabayad (Kapag lumampas 

sa taning na ibinigay, idadagdag sa 
susunod na buwan ang patong o multa) 

 

 

  
 Ang susunod na araw ng pag-

iinspeksiyon ng kontador. 
 

 

 
  
 Numero ng telepono na 

maaaring tawagan 

 

 

   
  Notisya ng nagamit sa koryente na  

matatanggap sa araw ng pag-iinspeksiyon ng 
metro 
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III-5  Gas 

1. Mga Uri ng Gas 
Mayroong dalawang uri ng gas sa bansang Hapon: ang city gas o toshi-gas ay ipinapadala sa pamamagitan ng 

pagpapadaan sa tubo samantalang ang propane gas ay karaniwang nasa tangke at ginagamit sa bawat bahay. Iba-iba 
ang kagamitang de-gas depende sa uri ng gas na gagamitin. Delikado ang paggamit ng kagamitang de-gas na hindi 
naaayon sa uri. Tiyakin ang uri ng gas na ginagamit sa bahay sa pamamagitan ng pagtatanong sa nagpapa-upa o 
may-ari ng bahay at sa mangangalakal o dealer ng gas.  

(1) City Gas 
Ang metro ng city gas ay matatagpuan sa labas ng bahay. Kung nais magpakabit ng bagong serbisyo, tawagan 

lamang ang numerong nakasulat sa metro. Itatanong sa inyo ang inyong address, pangalan, petsang gusto ninyong 
umpisahan ang serbisyo, kung anong oras puwede kayong dalawin at iba pa. Magpupunta ang tauhan ng kumpanya ng 
gas para buksan ang linya ng gas. Kailangang nasa bahay kayo sa oras ng pagbubukas. 

(2) Propane Gas 
Sa mga lugar na gumagamit ng propane gas, tulad din ng city gas, may nakasabit sa metro na etiketa o tag na kung 

saan nakasulat ang numero na puwedeng tawagan. Tawagan lamang itong numero sa pag-aaplay ng serbisyo ng 
propane gas. Ang propane gas ay dadalhin sa inyo na nakatangke. Alalahanin na ang mga kagamitang de-gas para sa 
city gas ay hindi maaaring gamitin sa propane gas.  

 
2. Tagas o Singaw ng Gas  

Kapag may tagas o singaw ng gas, ito ay mangangamoy. Kung may tagas o singaw ng gas, agad isara ang valve ng 
gas at tawagan ang gas company.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sa tagas o singaw ng city gas ay tumawag sa: 
(Sa wikang-Hapon lamang Gas leak hotline ng Osaka Gas) 
 
 Sa loob ng OSAKA City : 0120-0-19424 
  SOUTH AREA ng Osaka : 0120-3-19424 
  NORTHEAST AREA ng Osaka :0120-5-19424 
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3. Notisya na Nagsasaad ng Dami ng Ginamit na Gas at Resibo. 
 
 

 （Kung magbabayad sa pagkaltas mula sa sariling bank account） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                Courtesy: Osaka Gas Co. Ltd. 
 

Lyong 
pangalan 

 

Resibo nang nabayarang gas 

Araw ng kalta ng 
bayad sa iyong 

account 

Halagang 

babayaran  

Kung saan 

magtatanong 

 

い合
あ

わせ先
さき

 

Customer 

Number Notisya sa Gamit ng Gas 

Dami ng ginamit at 

kailan 

Magkano ang 

nabayaran 

Basic rate 

料金
りょうきん

 
Dami ng paggamit①Unit  

price batay sa uri ng iyong 

pagbabayad② 

Unit  price batay sa uri ng 

iyong pagbabayad② 
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III-6  Basura  
 
1.Pagtatapon ng Basura 

Pinapatupad ang sistema ng pagbubukod-bukod ng basura upang mabawasan ang ito at upang maitaguyod ang 
recycling. 

 Paghiwalay ng basura: 
・Nasusunog 
・Hindi nasusunog 
・Diyaryo, Magasin, Lata, at pet bottle 
 

Ang hindi pagtupad sa mga alituntunin at tamang paraan ng pagtatapon ng basura ay nagiging simula ng gulo o away 
ng mga magkakapitbahay.  
 
Ang mga hindi dapat gawin:  

(1) Pagtatapon ng basura sa hindi takdang araw 
(2) Pagtatapon ng basura sa hindi takdang lugar 
(3) Hindi paghihiwalay ng basura ayon sa uri  

 
Alalahanin na ang sistemang ito at alituntunin ng pagtatapon ng basura ay magkakaiba ayon sa lugar o munisipyo. 

Maaari itong itanong sa kapitbahay o sa inyong munisipisyo. Mayroon ding munisipyong nagbibigay ng bilin sa iba’t 
ibang wika. 

 
2. Pagtatapon ng Iba pang uri ng Basura 

(1) Baterya, Bote at Iba pang Uri ng Basura 
Ang baterya ay may halong nakakalason o delikadong materiyal kaya’t kinakailangan ng ispesyal na paraan sa 

pagtatapon nito. Dahil dito, bumalik sa pinagbilhan nitong tindahan at ilagay sa kahon ng gamit na baterya. Ang mga 
bote ng beer, juice atbp. ay maaring may deposito kaya magtanong sa pinagbilhan ninyong tindahan. 
Tanungin ang tindahan tungkol dito. 

 

(2) Plastik na Lalagyan o Pambalot 
  Lalagyan o pambalot ng anuman bagay na gawang plastik, at mga pet bottles ay itatapon sa takdang araw para dito. 

 

(3) Mga Malalaking Basura 
 Ang mga kasangkapan o kagamitang de-koryenteng hindi na nagagamit o hindi na umaandar ay maaaring itapon sa 
takdang araw ng pagtatapon ng malalaking basurahan (Sodai-gomi), o kaya naman ay maaaring ihiling na ipakuha na 
lamang. Depende sa munisipyo, may mga lugar na may bayad ang ganitong sistema.  

 

(4) Air-Conditioner, TV, Refrigerator at Washing Machine 
  Sa pagtatapon ng mga kasangkapan tulad ng TV, refrigirator at washing machine, kinakailangang tumawag sa 
tindahang pinagbilhan (o sa pagbibilhan ng parehong uri ng kasangkapan), at ipakuha ang nasabing kasangkapan. May 
bayad ang ganitong serbisyo. Ang mga nasabing kasangkapan ay iri-recycle ng manufacturer nito. Hindi nangongolekta 
ang munisipyo o ang iba pang opisinang pampubliko 

 
(Impormasyon) Household Appliances Recycle Law 
URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ (Ingles at Chinese) 
 
 

 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/
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III-7  Pang-araw-araw na Pamumuhay 

 

1. Magandang Pag-uugali sa Pamumuhay 
  Pakikisama sa Hapon 

Isang mapupuna ninyo sa pamumuhay sa Hapon ay ang tuntunin ng magandang asal at lifestyle nila.  Dahan-
dahang sanayin ang sarili sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pamumuhay.  

 Kapag may appointment, siguraduhing makakarating sa oras. Kung hindi makakarating sa oras o hindi na 
makakatuloy pa, siguraduhing masabihan ang iyong kausap ng maaga tungkol dito. 

 Ang pagbati ng mga Hapon ay niyuyuko ang ang ulo, kasama na rin ang kalahati ng katawan.  
 Kapag hindi gaanong kakilala ang isang tao, bastos ang magtatanong ng personal na katanungan (tulad ng 

trabaho, sweldo, tungkol sa pamilya atbp.). 
 Kapag nakikiusap sa mga Hapones, huwag maging “demanding” o agresibo dahil maiirita sila. 

 
  Pakikisama sa kapitbahay 

(1) Pagbati 
Ang pagbati sa inyong kapitbahay ay mahalagang bagay. Ang madalas na pagbati ay nagiging simula ng maayos na 

komunikasyon. Bukod dito, ang palitan ng pagbati ay maaaring maging isang paraan para mapigilan ang krimen sa 
inyong lugar.  
 
(2) Ingay 

Sa siyudad, may mga taong sensitibo sa pang-araw-araw na ingay sa kanyang paligid. Baka wala rin silang pasensya 
sa ingay ng mga bata. Makabubuting mag-ingat na hindi makalikha ng ingay lalo na kung naninirahan sa komyunal tulad 
ng apartment. Karaniwan, pagsapit ng alas diyes ng gabi ay iwasang lumikha ng ingay na maaaring makaistorbo sa 
kapitbahay. Alalahanin din na mayroon mga tao na sa gabi ang trabaho at sa araw sila natutulog. Kahit na sa palagay 
mo na hindi malakas ang ingay, maaaring mas malakas itong pakinggan sa inyong kapitbahay dahil sa istraktura ng 
bahay o gusali. Kaya mag-ingat sa paggamit ng vacuum cleaner, washing machine, paglabas-pasok sa kuwarto, at sa 
pagbukas-sara ng pinto kapag  hatinggabi. 

Kung naaabala sa ingay sa komyunal na tirahan na inyong inuupahan, kumunsulta sa ahente ng nasabing tirahan. At 
kung naaabala naman sa ingay ng ibang bagay, maaaring kumonsulta sa puno ng samahan ng magkakapitbahay.  

 
(3) Samahan ng mga magkakapitbahay (Jichikai o Chonakai) 

Sa inyong lugar ay karaniwang may mga lokal na samahan ng mga magkakapitbahay tulad ng Jichikai na 
nagpapatupad ng mga iba’t-ibang proyekto para sa pagpapaganda sa samahan sa isa’t-isa, paglilinis, at pagpigil sa 
paglaganap ng krimen. Karaniwan nagkakaroon sila ng sama-sama upang sila’y maging malapit sa isa’t–isa at naglilinis 
ng ilang pampublikong lugar. 
Hindi sapilitan ang pagsali sa Jichikai subalit may mga pakinabang ang pagsali dito, katulad ng mga pagkuha ng mga 
impormasyon ukol sa pamamahala ng inyong munisipyo at iba pa. Bukod dito, ang pagkilala ng inyong mga kapitbahay 
ay maaaring makatulong sa pagpigil sa paglaganap ng krimen. Makabubuting sumali o maging bahagi ng Jichikai 
hangga’t maaari. 
  
(4) Pagpapalibot ng Balita (Kairan-ban)  

Ang mga miyembro ng Jichikai ay makakatanggap ng inililibot na balita (kairanban), impormasyon na galing sa 
munisipyo. Karaniwan sa impormasyong ito’y nakasulat sa papel na nakaipit sa clipboard. Ito’y ihahatid sa iyo ng iyong 
kapitbahay. Basahin at tatakan ng hanko o pirmahan at pagkatapos ay ihahatid ito sa susunod na kapitbahay. 
Makabubuting itanong sa taong nagbigay sa iyo kung sino ang susunod o kanino dapat iabot. 
 
(5)Paglilinis 

Depende sa pook o lugar na inyong tinitirahan, may itinakdang araw para sa paglilinis ng paligid ng bahay, kalye, 
parke o palaruan at iba pa. Sa araw na ito, isa o mahigit pa mula sa miyembro ng bawat pamilya ang makikisama sa 
paglilinis at sa pagbubunot ng damo. Para sa pagtataguyod ng magandang samahan bilang magkakapitbahay, 
mabutihing makisama sa paglilinis dahil makikilala ang mga naninirahan o residente na bihira mong makita dahil sa 
trabaho. 

 
2.  Pamimili 
  Sa panahon ngayon, hindi lang sa tindahan ka puwedeng mamili ng simpleng bagay o serbisyo at makipagkontrata, 
pero pwede na rin online. Bilang isang konsumer, may mga pagkakataon tayong makipagkontrata para sa cellphone o 
internet, bumili ng kotse gamit ang hiram na pera, o makipag-kontrata para mangupahan, atbp. Dahil magkaiba ang mga 
pagnenegosyo sa sariling bansa at sa bansang Hapon o dahil hindi maintindihan ang wika, may mga pagkakataong 
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namromroblema kapag namimili o nakikipagkontrata. Kapag nangyari iyon, puwedeng kumunsulta sa pinakamalapit na 
consumer center. Ang consumer center ay sumasagot ng mga tanong o tumatanggap ng konsultasyon tungkol sa isang 
bilihin or serbisyo mula sa mga konsumer nang libre.    

URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html 
 

http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html
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III-8  Kapag may Problema sa Pamumuhay 
 

Para sa mga nahihirapan sa pamumuhay, mayroong sumusunod na mga sistema. Maaaring sumangguni sa mga 
Welfare Counter ng munisipyo. (Pahina ng Apendise IX-1) 
 
(1) Welfare Commissioner (Minsei-Iin), Children’s Welfare Commissioner (Jidou-Iin) 

Ang mga miyembro ng komite na ito ay nagbibigay ng konsultasyon sa mga taong nahihirapang maghanap ng 
trabaho, mga matatandang hindi kayang mamuhay mag-isa, mga matatandang may sakit at bedridden, mga single 
parent na bumubuhay ng pamilya at ang may kapansanan (handicap). Sila rin ay nakikipagtulungan sa mga Welfare 
Offices at iba’t-ibang organisasyon ng gobyerno. Bukod dito ay nagsasagawa rin sila ng counseling at payo patungkol a 
mga bata. 
 
(2) Welfare Benefits (Seikatsu-Hogo) 

Kapag nakakaranas pa rin ng kahirapan sa buhay kahit na may sapat na ari-arian, abilidad o kakayahan at tulong sa 
mga kaanak, makipag-ugnayan lamang sa Protection Division (hogo-ka) ng inyong munisipyo. Layunin ng dibisyon na 
ito na magbigay ng tulong o proteksiyon ayon sa antas ng kahirapan. 

 
(3) Pagpapautang ng panggastos sa pang araw-araw na pamumuhay 

Para sa mga nangangailangang pamilya, may pondo para sa kapakanan ng kabuhayan (Seikatsu Fukushi Shikin) at 
pondo para sa matinding pangangailangan (Kinkyuu Enjo Shikin).  
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