
Iwate International Association
/International Exchange Center

◆Para sa nais mag-aral ng wikang Hapon, para sa mga gusto magkaroon 
ng kaibigan, para sa impormasyon sa pamumuhay at iba pa. 

◆Para sa mga libro sa wikang banyaga, para sa libro tungkol sa pag-aaral 
ng wikang Hapon, para sa mga nais manghiram ng video (sa isang beses 
maaaring humiram ng hanggang 5 bagay sa loob ng 2 linggo). 

◆Maaaring gumamit ng Internet ng walang bayad.
◆Maaaring magtanong o komunsulta tungkol sa iba’ t ibang bagay.

Morioka Station　もりおか えき
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←Sendai/Tokyo Akita/Aomori→

ROUND１

〒020-0045  盛岡市盛岡駅西通 1-7-1　アイーナ 5 階

TEL 019-654-8900 ／ FAX 019-654-8922
E-mail  iwateint@iwate-ia.or.jp

Bukas mula ika-9 ng umaga 
hanggang ika-9:30 ng gabi

Bumisita sa Iwate International Association sa ika-5 palapag 
ng Aiina!

Jien go  2010 Tagsibol  -Filipino-

Polyglot Supporter 
(Mga volunteer na nakakapagsalita sa ibang wika)

TAKE
FREE

Pagkatapos sagutan ang questionnaire sa kanan, isulat ang pangalan, 
tirahan at contact number at ipadala sa pamamagitan ng postcard, fax o 
email sa Iwate International Association. Ang mga mananalo ay 
padadalan ng ticket sa binigay nilang address. Ipadala ang mga 
questionnaire bago ang mga araw na ito: 

Ang Newsletter ng Iwate International Association “jiengo” 
sa wikang Filipino ay pansamantalang ititigil.

Sa ngayon, bilang Africa Awareness Project mayroon kaming mga Ethopia Coffee 
at Picture Postcard set na ibibigay sa lima (5) taong unang makakapasa ng survey. 
Kape (para sa apat na beses na inuman) at isang piraso ng picture postcard.
Huling araw ng pagpapasa ng serbey : ika-30 ng Abril (Biyernes)

※Ang questionnaire at regalo ay parepareho sa lahat ng bersyon ng Jiengo.

http://www.iwate-ia.or.jp/

Aiina5F 1-7-1 
Moriokaekinishidori, Morioka, 
Iwate 020-0045
TEL 019-654-8900 
FAX 019-654-8922
Email  iwateint@iwate-ia.or.jp

（財）岩手県国際交流協会／国際交流センター

May problema ka ba sa iyong pamumuhay?
pagbuklurin ang mga dayuhan at mga citizen ng Iwate, 
sa pakikiisa ng mga Asosasyong Pang-internasyunal sa 
siyudad, baryo at baranggay sa loob ng ating lalawigan. 
Tayo ay nagdadaos ng mga proyekto na naglalayong 
palalimin pa ang pagpapalitan ng kultura ng mga 
dayuhan at mamamayan ng Iwate. Kumonsulta na!

Magsagot ng questionnaire para sa Jiengo 
a t  magka roon  ng  pagkaka taon  na  
makakuha ng regalo sa raffle!

(1)Madali bang maintindihan ang inyong binasa?
① Napakadaling maintindihan
② Madaling maintindihan
③ Mahirap maintindihan
④ Napakahirap maintindihan
※Para sa mga sumagot ng 3 o 4, ano ang rason?
(2)Sa j iengo ngayon meron ka bang nagustuhan o masasbing 
interesanteng bagay?
(3)Kung meron kang opinyon o kahilingan, ipalam lang sa amin.

Aiina5F 1-7-1 Moriokaekinishidori, Morioka, Iwate 
020-0045

TAMPOK: Mga Problema sa Araw-Araw na Pamumuhay
Sa ating pang-arawaraw na pamumuhay hindi maiiiwasan na makakaharap tayo ng iba’ t ibang 
problema. Para sa mga pagkakataon na ito, mas magandang alamin na ngayon pa lang kung 
ano ang dapat gawin at saan dapat komunsulta!

Gusto kong papuntahin 
sa Japan ang mga 
kapamilya ko sa 

Pilipinas.

Sa mga ganitong panahon

Kapag nakipaghiwalay 
ang isang Pilipino sa 

asawang Hapon, maaari 
pa ba siyang manatili sa 

Japan?

Iwate International Association

Konsultasyon para sa Bisa sa Japan

Ipadala ang inyong mga katanungan sa Wikang Ingles o wikang Hapon sa 
pamamagitan ng FAX o EMAIL.

Araw at oras: Ikatlong Miyerkules ng buwan, ika-3 hanggang ika-6 ng hapon
Lugar: Morioka Station West Exit, Aiina 5th Floor, International Center
Para sa reserbasyon kontakin ang: Iwate International Association 
TEL 019-654-8900   Email iwateint@iwate-ia.or.jp

Sa Iwate International Association, may mga staff na nakakaintindi at 
nakakapagsalita ng wikang Instik. Nais ko komunsulta sa 

wikang Intsik (sa wikang 
Intsik, Ingles o Hapon 

lamang).

TEL 019-654-8900

Nananakit ba ang 
iyong asawa?

Gender Equality Center in Iwate

Problema sa loob ng pamilya, domestic violence, 
problema sa mga ka-trabaho

Consultation Room
◆Para sa konsultasyon sa telepono o personal interview
　Lunes/Miyerkules/Huwebes/Sabado/Linggo: 9am hanggang 4pm,  
    Martes/Biyernes: 9pm hanggang 8pm
◆Para sa mga lalaking nais komunsulta (kailangan ng reserbasyon): 

ikalawang Sabado ng buwan, 10am hanggang 1pm  *Lalaking staff ang 
haharap sa lalaking nagpapakunsulta

◆Para sa mga problemang pambatas (kailangan ng reserbasyon): ikatlong 
Huwebes ng buwan, 10am hanggang 1pm  *May babaeng abogado para sa 
babaeng nais magpakonsulta

Kailangan ko ng 
makikinig sa aking 

problema.

TEL 019-606-1762 (Sa wikang Hapon lamang)

Konsultasyon para sa mga dayuhan

Halimbawa:
・Nais mo bang dumalo o sumali sa mga event na 
internasyonal at makasama ang ibang dayuhan?
・Nais mo bang ibahagi ang kultura at kaalaman mo sa 
mga elementary at hayskul sa Iwate?
・Nais mo bang magtuto ng lutuin ng iba’ t ibang 
bansa?
・Nais mo ba ng isang interpreter o translator?
Tutulungan namin kayo magkaroon ng koneksyong 
internasyunal.

Iwate International Network

■Lalong imbitado ang mga taong ito!
Pilipino na maraming alam sa kultura at 
impormasyon sa Pilipinas.
Pilipino na kayong magpresenta ng kahit na 
anong talento.
Native Speaker ng Wikang Ingles
Para sa mga nakakapagsalita ng wikang 
Espanyol, Portuges, at iba pang wika.

Para sa mga may mga kaalaman sa iba’t ibang 
kultura ng mundo, magparehistro sa amin para 
magkaroon ng pagkakataon na magamit ang iyong 
kaalaman at talento sa iba’t ibang kutura.

Iwate International Network (pagpapatala at para sa iba pang katanungan) 
Iwate International Association
TEL　019-654-8900　Email jinzainet@iwate-ia.or.jp　URL http://www.iwate-ia.or.jp 

Gusto mo bang magamit ang iyong talento
 at kaalaman sa iyong sariling kutura?

Sa unang araw ng Abril ay 
magbubukas ang mobile 
website ng Iwate International 
Association!
Para sa mga impormasyon sa 
mga kaganapan sa 
asosasyon, bisitahin ang: 
http://www.iwate-ia.or.jp/

Maaari ninyong 
ma-download ang 
impormasyon tungkol sa 
Jiengo (sa Wikang Filipino) 
sa homepage ng Iwate 
International Association.
http://www.iwate-ia.or.jp/

IIA website – mobile version IIA website – mobile version 



Sa mga nais magtanong tungkol sa visa at iba pang problema, tawag na! Ito 
ay walang bayad. Ang lahat ng mapag-uusapan ay mananatiling lihim. 
Maaaring magtanong sa wikang Hapon, wikang Ingles o wikang Intsik. 
Kailangan ng maagang pagrerehistro sa address sa ibaba.

Kontakin ang: 
Iwate International Association
TEL　019-654-8900
FAX　019-654-8922
Email  iwateint@iwate-ia.or.jp
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Mayo

Miyerkoles
21

Abril

Miyerkoles

Meron akong malaking 
utang na hindi 
mabayaran.

Nabiktima ka na ba ng 
produktong hindi 

sumusunod sa batas 
komersyal?

　Sa Kenmin Seikatsu Center, tinatanggap naming ang lahat ng 
taga-Iwate na nais magpakonsulta ngunit maaari rin kayong 
komunsulta sa pinakamalapit na city o town hall sa inyong lugar.

Mga tanong at reklamo tungkol sa mga serbisyong natanggap

May nais ka bang 
ipakonsulta tungkol sa 

insidente o aksidente sa 
kalye?

Gusto mo bang komunsulta ngunit hindi ka marunong mag-Hapon? 
Handa kaming tulungan ka.
Kung kailangan ng tulong sa wika, tumawag sa Iwate International Association.
Tumawag sa: Iwate International Association
 TEL 019-654-8900　FAX 019-654-8922　Email tagengo@iwate-ia.or.jp

Hou Terasu (Law Terrace)

Ito ang mga opisinang tumatanggap ng konsultasyong pambatas. 
Depende sa natatanggap na suweldo, may posibilidad na maging libre 
ang konsultasyon. (kailangan ng reserbasyon)
Law Terrace Iwate: 
Iwate Sangyo Kaikan Main Hall 2F, 1-2-1 Odori, Morioka

Para sa mga problemang pambatas

Iwate TEL 050-3383-5546 (Sa wikang Hapon lamang)
Ibang lugar TEL 0570-078374 (Hapon at Ingles)

Para sa problemang may kinalaman sa pera

Nais mo bang ayusin 
ang problema sa 

pamamagitan ng korte?

Iwate Consumer Credit Cooperative 

(Problema sa Pera) Hotline

Kung may problema sa pamumuhay o sa pera, hindi kailangan 
mamroblema mag-isa. Tawag na!

TEL 0120-979-874（Sa wikang Hapon lamang）

Iwate Prefectural Citizens Living Center
TEL 019-624-2209（Sa wikang Hapon lamang）

Konsultasyon para sa mga dayuhan
Grupong nagoorganisa ng Internasyonal na mga pagtitipon, Lalala

International Exchange Party "Lalala de Fever"

□Inaasahang bilang : 40 katao
   *Lilimitahan sa 40 ang reserbasyon. Kaya agahan ang  
    reserbasyon.
   *Hindi maaaring dumalo ang mga highschool pababa.
   *Hindi maaaring uminom ang mga batang kulang pa sa 
    gulang.
□Kontakin ang : Lalala
   Email : lalala_community_since2006@yahoo.co.jp

15
Mayo 

Sabado

Mag-isa man o may kasama o grupo ay 
maaaring sumali ! Hindi kailangan intindihin ang 
wika. Ang hinahanap lang namin ay mga taong 
nais magsaya !

Si Mr. Jordi Rodo Sarro, na mula sa Barcelona 
(Spain) ang magpapakilala sa mga sayaw, 
piyesta, Sacrada Familia Cathedral, soccer, at 
iba pang tungkol sa Spain. Dumalo at makisali 
sa quiz at mga laro.

17
Abril

Sabado

□Oras: 3pm hanggang 5pm
□Lugar: Aiina 6F Dantai Katsudo Shitsu1
□Inaasahang bilang: 40 katao
□Bayad sa pagsali: 200 yen, libre para sa mga estudyante   
   at 100 yen para sa mga miyembro ng Iwate International 
   Association
□Kontakin ang: Iwate Internation Association
   TEL 019-654-8900  Email chatland@iwate-ia.or.jp

2010 Japanese Language Proficiency Test
Nagbago ng sistema ang Japanese Language Proficiency Test 
sa taong ito. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang 
kanilang website : http://www.jlpt.jp
□Araw ng Pagsusulit : Hulyo 4
□Mga Level : N1, N2, N3
□Maaaring magparehistro : Mula Marso 26 (Biyernes) 
hanggang Abril 30 (Biyernes)
□Bayad : 5,500 yen
□Presyo ng application form at instruksyon :
    500 yen (Mabibili sa mga bookstore mula sa 
    kalagitnaan ng Marso 2010)
□Lugar ng Pagsusulit : Iba’t ibang lugar sa buong Japan
□Para sa mga katanungan, tumawag sa : 
   Japanese Language Proficiency Center TEL 03-5220-3431

Ang event ng Fair Trade sa Morioka ay 
gaganapin sa ika-9 ng Mayo at gaganapin din 
sa iba’t ibang lugar sa loob ng Iwate sa Mayo. 
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin 
ang aming homepage sa:
 http://www.iwate-ia.or.jp/

World Fair Trade Day in Iwate

□Lugar: Sa loob ng AIINA (Morioka Station West Exit)
□Para sa karagdagang katanungan: 
   Iwate International Association  TEL 019-654-8900

Morioka District Court

Naghahanp ng taong maaarin mag-translate
ng mga bagay na kinalaman sa batas.

Sa pagkakataon na kailangan ipagtanggol ng isang Pilipino ang 
kanyang sarili ngunit hindi siya nakakapagsalita o nakakaintindi 
ng wikang Hapon, kinakailangan ng isang translator/interpreter 
na maaaring gamitin sa korte sa paglilitis.
Kinakailangan ng mga wikang Intsik, Koryano, Filipino, Thai, 
Vietnam, Bengali, Persya, at iba pa. Kung kayo ay interesado, 
tumawag na !
□Para sa sa katanungan :
   Morioka Regional Trial Court, Criminal Section
   Mr.Ogasawara TEL 019-622-3307

Iwate “Wa” -Japanese Class

Naghahanap ng mga nais mag-aral
 ng Wikang Hapon!
Mula sa unag araw ng Abril ay magbubukas na ang Japanese 
Classes in Iwate “Wa”.
□Araw: Tuwing Huwebes
□Mga klase: 
   (1) Klase sa Wikang Hapon 10:00am hanggang 12:00pm
        *para sa mga baguhan at mataas na level
   (2) Klase sa Pagsusulat at Pagbabasa 1:00pm hanggang
        2:30pm
□Bayad: 1000 yen para sa isang buwan
□Lugar: AIINA 6F Group Activity Room
□Para sa mga katanungan: TEL 090-8548-7044 (Sasaki)

Sa panahon ng globalisasyon, ikinagagalak kong 
ipakilala sa aking mga kaibigang Hapon ang 
puso ng mga taga-Andes at ang buhay at kultura 
sa Timog Amerika. (8 beses)

Alamin ang kultura ng Andes ng Timog Amerika

□Mga araw na gaganapin:
   Abril 3 at 17, Mayo 8 at 22, Hunyo 5 at 19, Hulyo 3 at 17
□Bayad sa pagdalo: 2500 yen (para sa 8 beses na pagdalo)
   *Para sa mga nais dumalo ng isang beses lamang, 300 yen
    bawat araw. (may karagdagang bayad sa pagdalo ng 
    cooking session)
□Para sa karagdagang impormasyon: 
   Elizabeth Arihara  TEL 090-4632-4796

Elizabeth Arihara

3~
Abril

Sabado

9
Mayo

Linggo

Chatland
Lasapin ang Kagandahan ng Barcelona

Iwate International Association

Iwate International Association

□Oras: 7pm hangang 9:30pm
□Lugar: Ristorante T’otto
   Daiwa Roynet Hotel 1F, Odori, Morioka 
□Bayad sa pagsali: 3500yen, Para sa mga estudyante 3000yen
*May bawas na 500 yen para sa mga miyembro ng Lalala
(kasama na ang pagkain at 2 oras na drink all you can)

Araw at oras  Ikatlong Miyerkules ng buwan, 
 ika-3 hanggang ika-6 ng hapon
Lugar  Morioka Station West Exit, 
 Aiina 5th Floor, International Center
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