
- 16 -

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 kung matutugunan ang mga sumusunod na kondisyon:

①Sapat at naaayon sa istandard ng kinikita o sweldo.

②Nahihirapang makahanap ng matitirahan sa kasalukuyan.

③Ang aplikante ay nakatira sa Osaka o nagtatrabaho sa Osaka (may balak o planong magtrabaho sa Osaka)

④Rehihstradong residente

Sumangguni sa Osaka Prefectural Public Housing Office:
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/s_jutakukeiei/

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.lg.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.osaka-anshin.com/
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4. Mga Kailangang Kapag Makikipagkontrata

Upa/Renta Kada buwan babayaran ang upa ng susunod na buwan sa buwan bago noon.
Dahil doon, sa umpisa dalawang buwang upa ang babayaran.

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.


