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Ⅴ Transportasyon  

Ⅴ-1  Mga Pampablikong Sasakyan 

1. Tren (JR, Pribadong railway at Subway) 

Karaniwang mabibili ang tiket sa vending machine. Siguraduhing tama ang nabiling tiket para sa bababaang istasyon 

sa fare table/map. Kapag nagkamali sa pagbili, dalhin ito sa taong namamahala ng bilihan ng tiket para mapalitan. 

Mayroon ding mga serbisyong tulad ng: 

 “ICOCA”: IC prepaid card para sa JR. Bukod sa mga sasakyang tumatanggap ng “PITAPA” na nakalagay sa baba, 

kung lalagyan mo ng charge, magagamit rin ito sa lahat ng railway o bus sa buong Japan na may IC na marka. 

 “PITAPA”: Isang IC postpaid card na nagagamit sa mga pribadong tren, subway at bus na may markang “PITAPA”.  

 Commuting Tickets(Teikiken), Token Ticket(kaisu-ken): May tawad kung babayaran muna para sa commuting. Ang 

kaisu-ken ay katumbas ng 11 tickets at ang teiki-ken ay may tagal na 1, 3, o 6 na buwang. 

 

2. Route Bus (Rosen-bus) 

Walang konduktor sa route bus. Bago sumakay ng bus, siguraduhin ang ruta at ang destinasyon. Nakalagay ang 

destinasyon ng bus sa taas ng salamin sa harap at likod. May bus na pareho lang ang pamasahe kahit hanggan saan 

pumunta, at may bus na depende sa layo ng sakay ang pamasahe. Ang pagbabayad ay sa oras ng pagbaba. Sa 

pagbabayad, ihulog lamang sa fare box. Barya lamang ang natatanggap kaya’t maghanda sapat ng barya bago 

sumakay. May announcement sa bawat bus stop na hihintuan. Kung nais bumaba, pindutin ang buton matapos ang 

announcement upang malaman ng tsuper kung may gustong bumaba. 

 

3. Taxi 

Sa pagsakay sa taxi, pumara o kawayan ang taxi na may nakasulat na pulang “空車” (kuusya) sa harapan na ang 

ibig sabihin ay bakante ito. Gawin ito sa lugar na madaling hintuan. May taxi station o sakayan ng taxi sa harap ng mga 

istasyon ng tren o iba pang lugar subalit ito ay may sistemang pilahan. Kapag sumakay ng taxi, sabihing malinaw sa 

tsuper ang lugar na nais puntahan. Mas makabubuti kung may dalang memo kung saan nakasulat ang pupuntahang 

lugar o mapa.  

Depende sa oras at layo ng biyahe ang halagang babayaran. Sa pagbabayad, alalahanin na maaaring walang 

baryang panukli sa 5,000 yen o isang lapad. 
 

4. Kapag may Bagay na Naiwan sa Loob ng Tren, Bus at Taxi 

Maaaring magtanong o tumawag sa mga sumusunod: 

① JR West Japan Customer Service Center  0570-00-2486 (sa wikang-Hapon lamang)（Araw-araw 6:00-23:00) 

② Subway (Osaka Metro)          0570-6666-24 (sa wikang-Hapon lamang)  (Araw-araw 8:30-20:00) 

③ Osaka City Bus            Magtanong sa opisina ng bus 

④ Taxi (Osaka Taxi Center)               06-6933-5618/9 (sa wikang-Hapon lamang) 

 (Weekdays 9:00-17:00, Sabado 9:00-12:00) 



 

 

- 39 - 

Ⅴ-2  Bisikleta (Jitensha)  
 

1. Pagbili ng Bisikleta 
Makakabili ng bisikleta sa tindahan ng bisikleta o DIY Center (Home Center), atbp. Sa pagbili ng bisikleta, kailangang 

magpaparehistro sa “crime prevention registration” o bouhantouroku. Ang halaga dito ay 600 Yen kada isang bisikleta. 
 

2. Pagparada ng Bisikleta 

Hinihiling na iparada ang bisikleta sa lugar na hindi nakakaabala sa mga taong dumadaan. May mga lugar na 
ipinagbabawal ang pagpaparada ng bisikleta ayon sa regulasyon ng munisipyo, lalo sa malapit o bandang istasyon. 
Kung ipaparada ang bisikleta sa nasabing lugar, magiging sagabal ito sa daanan ng mga matatanda at ng mga may 
kapansanan sa mata o bulag. 
 

Kapag ipinarada ang bisikleta sa mga ipinagbabawal na lugar, maaaring dalhin o ilipat nang walang pasabi ang 
inyong bisikleta. Kung gustong mong makuha ang bisikleta ay kinakailangang magbayad para sa paglilipat, pagdala at 
pagtatago ng bisikleta. Itatago ang bisikleta sa maikling panahon lamang. Mabutihing tubusin ang bisikleta sa panahon 
na ito. Kapag dinala ang bisikleta, maaring itanong sa munisipyo kung saan ito dinala, kung magkano ang bayad, at 
anong araw at oras maaaring tubusin. Dapat ding sabihin ang petsa at oras kung kalian tinanggal ang bisikleta,. 

 (⇒Tingnan ang Apendise IX-1)  

 

3. Kapag Ninakaw ang Bisikleta 

Kung ninakaw ang bisikleta, ipagbigay-alam sa malapit na istasyon ng pulisya. Makikipag-ugnayan ang pulis sakaling 
nakita ang bisikleta ninakaw, kaya makabubuting isulat ang pangalan at address ng tirahan ng may-ari ng bisikleta.  

 

4. Huwag Mamulot ng Bisikleta 

Kahit na sa palagay mo na ang bisikleta ay tinapon na, maaaring ito ay ninakaw lang ng kung sino at iniwanan na 
lang sa isang tabi. Kapag sumakay o ginamit ang ninakaw na bisikleta at kung naireport ang pagnanakaw nito, maaaring 
masangkot sa problema o sa gulo, kaya makabubuting huwag mamulot o gumamit ng tinapon na bisikleta.  
 

5. Mga Batas Pantrapiko 

Karaniwan ang daanan para sa bisikleta ay daan ng mga kotse. Sa daan ng kotse, kailangang dumaan sa bandang 
kaliwa, at sumunod sa hudyat pantrapiko (traffic lignts, o singou) katulad ng mga kotse. Bawal sumakay ng bisikleta 
nang lasing o ang dalawakayong nakasakay. (Ito ay maliban sa pagsasakay ng isang batang wala pa sa 6 na taon, nang 
gamitin ang upuan para sa bata. Kailangan din na higit 16 na taon gulang ang magmaneho.) 
 

Karaniwang bawal ang pagpapatakbo ng bisekleta sa sidewalk pero may mga lugar na bawal dumaan ang bisekleta 
sa kalsada kaya pinapahintulutan ang pagdaan sa sidewalk. Sa mga ganitong pagkakataon, dumaan lamang sa gilid ng 
sidewalk at magbigay daan sa mga tao na naglalakad. Siguraduhing bukas ang ilaw kung magbibisikleta sa gabi. Sa 
Osaka Prefecture, pinagbabawal ang pagmamaneho habang gamit ang cellphone. 

 
Ayon sa Ordinansang ipinapatupad mula Hulyo 1, 2016, ang sinumang gumagamit ng bisikleta sa Osaka Prefecture 

ay kailangang kumuha ng damage insurance. 
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Ⅴ- 3 Lisensiya sa Pagmamaneho o Driver’s License (Unten-menkyo) 
 

Kailangang may lisensiya para magmaneho ng kotse o motorsiklo sa Japan. Habang nagmamaneho ay kailangang 
dala ang lisensiya at ang “vehicle inspection certificate” (shaken-sho) ng kotse o motorsiklo. 

1. Lisensiyang Pang-internasyonal 

 
Maaaring magmaneho sa Japan sa lisensiyang pang-internasyonal na ibinigay ng bansang kaanib sa Geneva 

Convention. Puwede lamang itong gamitin sa panahon na mas maiksi sa isang taon mula dumating sa Japan o takdang 
panahon ng lisensiya. Hindi maipabago ang pang-internasyonal na lisensiya sa Japan. Kaya’t kung mamalagi sa Japan 
nang higit isang taon ay kailangan kumuha ng lisensiya sa Japan kung ibig magmaneho.  

 

2. Pagpapapalit ng Lisensiyang ng Ibang Bansa 
 

 Kung may hawak na balidong lisensiya mula sa ibang bansa at higit na 3 buwan kang nakatira doon pagkatapos 
makuha ang lisensya mo (kailangan ihanda ang papeles na nagpapaliwanag ng pagtira, tulad ng pasaporteng may tala 
ng imigrasiyon), maaaring mabigyan ng iksemsiyon sa isang parte ng exam ng pagkuha ng Japanese Driver’s License. 
Pagkapasa ng exam, maibigay ang lisensiya sa Japan na katumbas sa uri ng lisensiya sa ibang bansa. Ang aplikasiyon 
ay tinatanggap sa National Public Safety Commission o Koan Iinkai na sumasaklaw sa lugar na tinitirahan (pati ng 
pansamantala). Sa Osaka Prefecture, Ito ay magiging Kadoma Driver’s License Examination Office at Komyoike Driver’s 
License Examination Office. Ang exam ay binubuo ng pagsusuri ng papeles, pag-iinterview, at pagkumpirma ng 
kaalaman at kasanayan para sa pagmamaneho. Kung napatuyanang walang problema sa pagmamaneho, magkakaroon 
ng iksemsiyon sa mga ilang parte ng exam (Gakka-shiken, (Kaalaman) at/o Gino-shiken (Kasayanan)). 

 

Mga papeles na kinakailangan: 

 

1. Lisensiya sa pagmamaneho na inisyu ng ibang bansa (Kung di nakalagay ang petsa ng pag-isyu o iba pa, 
kailangang ihanda ang record certificate ng lisensiya.) 

2. Xerox copy ng harap at likod ng lisensiya 
3. Salin ng lisensiya sa wikang-Hapon (isinalin ng Konsulado ng nag-isyu ng lisensiya na nasa Japan o Japan 

Automobile Federation (JAF)) 
< Osaka Branch, Kansai Headquarter ng Japan Automobile Federation (JAF)  072-645-1300> 

4. Pasaporte (Kung binago, dalhin din ang dating pasaporte.) 
5. Xerox copy ng pasaporte 
6. Kopya ng Certificate of Residence na nakalagay ang nasyonalidad (dokumentong nagpapatunay na nakatira sa 

adres kung saan iparehistro para sa lisensya at pasaporte kung hindi aplayan ng Basic Resident Registration) 
7. 1 litrato (3 x 2.4cm, kinuha sa loob ng 6 na buwan, walang sombrero, nakaharap sa gitna, nakikita ang itaas sa 

dibdib at walang ibang nakikita sa likod)  
8. Panulat (Bolpen na itim o asul) 
9. Bayad 
Maaaring kailangan ang ibang dokumento bukod sa binanggit sa itaas.  
Ang pagsusulit ng pagkumpirma ng kaalaman ay maaaring kunin sa mga wikang Hapon, Ingles, Korean, Chinese, 
Spanish, Portuges, Persian, Russian, Filipino, Thai o Vietnamese. Para sa detalye, maaaring itanong sa Kadoma 
Driver’s License Examination Office o Komyoike Driver’s License Examination Office. 
 

3. Pagkuha ng Bagong Lisensiya sa Pagmamaneho sa Japan 

 Sa pagkuha ng bagong lisensiya sa pagmamaneho sa bansang Hapon, mayroon dalawang paraan: 

 Kukuha ng aptitude test, written test at practical test sa Driver’s License Examination Office. Pagkapasa nito, 
sumali sa pag-aaral para sa mga bagong magkakalisensiya. Puwedeng kunin sa wikang Ingles, Chinese o 
Portuges ang written test. 

 Pumasok sa eskuwelahan ng pagmamaneho o Driving School (kyoshujo). Makakakuha ng lisensiya sa 
pagmamaneho matapos gumraduate nang maipasa ang pagsusulit ng eskwelahan tungkol sa pagmamaneho at 
maipasa sa pagsusulit ng Driver’s License Examination Office tungkol sa aptitude test. Ang halagang gagastusin sa 
kyoshujo ay umaabot mula 20 hanggang 30 na lapad.  
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Driver’s License Examination Office 
Kadoma Driver’s License Examination Office 

  23-16 Ichiban-cho Kadoma City 
(Mula sa Keihan Railways “Furukawabashi Station”, sumakay ng Keihan bus hanggan sa “Menkyou Shikenjou” o 
maglakad nang mga 20 minuto (mga 1.5 kilometro)) 
 06-6908-9121 

 

Komyoike Driver’s License Examination Office 
 5-13-1 Fuseyacho Izumi City 
(Mula sa Senboku Kousoku Railways “Komyoike Station”, maglakad nang mga 5 minuto (400 metro))  
 0725-56-1881 

 

4. Pagpapasalin ng Lisensiya sa Wikang-Hapon 
   Mayroong serbisyo ng pagsalin sa Hapon ng lisensiya ng ibang bansa ang Japan Automobile Federation (JAF) 

nang may bayad. May mga oras na may empleyadong naka-duty na marunong mag-Ingles. 
 

    Kung gustong magpasalin sa wikang-Hapon, ang kakailanganin lamang ay ang inyong balidong lisensya sa 
pagmamaneho sa ibang bansa.  
Kinaroroonan: 2-1-5, Nakahozumi Ibaraki City 
(19 minutong paglalakad mula sa JR Ibaraki Station) 
  072-645-1300 

URL http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm 

 

5.Patakaran sa Pagmamaneho sa Bansang Hapon 
    Nagbebenta ang JAF ng “Patakaran Pantrapiko” o “Rules of the Road” na isinalin sa Ingles, Portuges, Chinese, 

Kastila.     

  URL http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.htm 
 

http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm
http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.htm
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Ⅴ-4  Mga Karatula at Kanji na Madalas Makita sa Kung Saan-saan 

《Gusali》 

入
いり

 口
ぐち

（Iriguchi） Pasukan   

Dito makakapasok sa gusali o sa lugar 

出
で

 口
ぐち

（Deguchi） Labasan   

Dito makakalabas mula sa gusali o sa lugar 

非常口
ひじょうぐち

（Hijouguchi） Labasan para sa emergency   

Dito makakalabas pag may sunog o sa oras na emergency 

開放
かいほう

厳禁
げんきん

 （Kaihoukinshi） Isara ang pinto (o bintana) 

Isara ang pinto o bintana pag may ganitong karatula. 

 

《Trapiko, daanan》 

駐 輪 場
ちゅうりんじょう

 （Chuurinjou） Paradahan ng bisikleta 

Dito iparada ang bisikleta 

駐 車
ちゅうしゃ

禁止
きんし

 駐 車
ちゅうしゃ

お 断
ことわ

り （Chuusyakinshi, Chuusya Okotowari） Bawal iparada ang sasakyan, 

Huwag iparada ang sasakyan 

Huwag iparada ang sasakyan pag may ganitong karatula. 

 

《Banyo》 

公 衆
こうしゅう

便所
べんじょ

 (Koshubenjo) Comfort Room 

Banyo o kubeta na pampubliko 

化粧室
けしょうしつ

 便所
べんじょ

 お手
て

洗
あら

い （Kesyoshitsu, Benjo, Otearai） Banyo 

Banyo para sa lahat 

男
おとこ

 殿方
とのがた

 （Otoko,Tonogata） Panlalaki  

Panlalaki 

女
おんな

 婦人
ふじん

 （On-na,Fujin） Pambabae   

Pambabae 
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《Mga importanteng karatula》 

工事中
こうじちゅう

（Koujichuu） Under Construction 

Ginagawa ang gusali o daanan.atbp 

消火器
しょうかき

 （Syoukaki） Fire Extinguisher 

Pampatay ng sunog o apoy kung maliit pa lamang. 

禁煙
きんえん

（Kin-en） No Smoking 

Bawal manigarilyo dito pag may ganitong karatula. 

立入禁止
たちいりきんし

 （Tachiiri Kinshi） Bawal pumasok dito 

Bawal pumasok dito pag may ganitong karatula. 

危険
きけん

（Kiken） Danger o Panganib 

Babala na may delikado dito. 

避難所
ひなんじょ

 (Hinanjo) Evacuation area 

   Kublihan kapag nangyari ang lindol o bagyo, atpb. 

 
 
 


	【フィリピン語】5-1
	【フィリピン語】5-2
	【フィリピン語】5-3
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