●Populasyon sa Prepektura

タガログ語版／Tagalog Edition

1,998,495 (nabawasan ng 409)

Gifu Prefecture Public Relations

Balita mula sa
Prepektura ng Gifu

Lalaki: 969,228 (nabawasan ng 288 katao)
Babae: 1,029,267 (nabawasan ng 121 katao)
※Enero 1, 2019 hanggang sa kasalukuyan.
※Ang ( ) ay inihambing sa nakaraang buwan.
Para sa bagong impormasyon, tignan ang homepage ng
Gifu Prefectural Statistics Division.

(Palabas) Huwebes 18:53 ~ 18:57
(Replay) Martes

21:54 ~ 21:58

Ang「Balita mula sa Prepektura ng Gifu」ay
pinapalabas din sa Gifu Chan (Channel 8) !

Facebook「清流の国ぎふ」
Kasalukuyang makikita sa Minamo Dayori!!

岐阜県 ミナモだより

Highlights para sa Abril 2019
Pag-ayos
sa
Gusali
Prefectural Office

Prefectural Government Public Relations TV Program
「Gifu Prefecture Government Hotline」- Televise

Pindutin ang “d” button para
makuha ang lokal na impormasyon!

hanapin

ng

Sa pagayos sa gusali ng prefectural office,
sisimulan ang pagtayo ng pangunahing gusali
ngayong taon at planong makumpleto ito sa 2022.
Ang pangunahing disenyo para sa plano na ginawa
noong Pebrero 2019 ay maaaring makita sa mga
opisina ng prepektura.

Pinatupad na Disenyo

Konsepto
●Base ng Prefectural Administration
Ang HQ ng administrasyon ng prepektura na
patuloy na nangangasiwa sa serbisyong pang

Makikita ang Design Manual sa:
・ Prefectural Office at mga regional office
(kasali ang Gujo-shi at Gero-shi)

administratibo.
●Simbolo ng Seiryu no Kuni Gifu

・Website

Pinapa-alam ang kagandahan ng prepektura
na mayaman sa kalikasan, tradisyon at

▲Para sa Katanungan :
Prefectural

kultura.

Government

Office

Building

Construction Division
☎ 058 (272) 1148

(tumutugon sa wikang

Hapon lamang)

Outline ng Building
●Administrative building：Steel frame, Seismic
isolation structure (matibay laban sa lindol)
21 na Palapag;

Taas-106m;

Lapad- 68,303m2

●Parliament Building：Steel construction,
matibay laban sa lindol
6 na Palapag;

Taas-32m;

Lapad- 13,937m2

▲Hanaping Salita

岐阜県庁舎

実施設計

Kahon ng Impormasyon
Impormasyon

“Konsultasyon para sa mga bakanteng bahay/General Housing Consultation”

Pulong para sa mga taong mayroong bakanteng bahay tungkol sa pamamaraan ng tamang pamamahala,
paggamit, pag-demolish nito atbp.
▲Petsa : Tuwing Martes at Biyernes
13:00 ~ 16:00
▲Lugar : Prefecture Housing Corporation (Ogaki-shi)
▲Bayad : LIBRE
※ kinakailangan ang pagrereserba
▲Para sa Aplikasyon・Katanungan : Prefecture Housing Corporation
☎0584(81)8511 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
▲Hanaping Salita:

Pangangalap

ぎふ空き家すまい相談室

Sumusubaybay sa Administrasyon ng Prepektura – F.Y.2019

Nangangalap ng mga taong nais makipagtulungan sa administrasyon ng prepektura upang maisaalang-alang ang
mga opinyon ng mga mamamayan sa pamamalakad at proyekto ng prepektura.
▲Panahon ng Pangangalap : Marso 22 (Biyernes) ~ Abril 26 (Biyernes)
▲Nilalaman ng Aktibidad : makipagtulungan sa pagsagot sa evaluation form (3 beses sa 1 taon)
▲Panahon ng Pamamahala : simula ng Hunyo hanggang Mayo ng 2020
▲Paraan ng Paglahok : sa pamamagitan ng online, koreo o FAX
▲Para sa Aplikasyon at Katanungan : Gifu Public Relations Division
☎ 058(272)1118

Impormasyon

(tumutugon sa wikang Hapon lamang)

▲Hanaping Salita:

岐阜県県政モニター

Bumili ng “Dream Jumbo Lottery (Takarakuji) Tickets” sa loob ng Prepektura!

Humigit-kumulang 40% ng nabebentang loterya sa loob ng prepektura ay nagiging kita ng Gifu. Ginagamit ito sa
pagtaguyod ng munisipalidad, mga aksyon para sa tumatandang populasyon at bumababang birthrate ng lipunan,
atbp. Kung kaya’t para sa mga bibili ng loterya, mangyaring tangkilikin at bumili sa mga tindahan sa loob ng Gifu.
▲Petsa ng Pagbebenta : Abril 1 (Lunes) ~ 26 (Biyernes)
▲Para sa mga Katanungan :

Pangangalap

Finance Division

☎ 058 (272) 1130 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)

Nangangalap ng mga Proyektong Susuportahan ng “Ai No Tomoshibi Funds”

Sa pamamagitan ng nalikom na donasyon, susuporta sa mga organisasyon sa pagsasakatuparan sa ginagawang
proyekto ng pangangalaga.
▲Panahon ng Pangangalap : Marso 25 (Lunes) ~ Mayo 7 (Martes)
▲Paraan ng Aplikasyon : ipadala (koreo) sa Welfare Division ng Munisipyo sa iyong lugar , o direktang dalhin.
▲Para sa mga Katanungan : Regional Welfare Division
☎ 058(272)8261 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
▲Hanaping Salita: 岐阜県愛のともしび基金

Impormasyon

Ukol sa Regulasyon ng Water Bike (Jet Ski)

Sa Nagara River ng Gifu City, pinatupad ang regulasyon ng trapiko sa tubig ng mga Water Bike (Jet Ski) upang
maiwasan ang mga aksidente. Sumunod sa mga regulasyon at gamitin ng ligtas ang ilog.
▲Para sa mga Katanungan : River Management Division
☎ 058 (272) 8603 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
▲Hanaping Salita:長良川 水上オートバイ規制

Pangangalap

Magsasagawa ng Employment Examination para maging Pulis (College Graduate)

▲Panahon ng Aplikasyon : hanggang Abril 10 (Miyerkoles)
▲Unang Eksaminasyon : Mayo 12 (Linggo)
▲Lugar ng Eksaminasyon : mga paaralan ng Senior HS sa loob ng Gifu-shi
▲Application Form: ipinamamahagi sa Prefectural Police Headquarters, Police Station, Police Box, at mga katulad
ng naturang opisina.
※makukuha rin sa Website ng Prefectural Police Headquarters
▲Para sa Aplikasyon at Katanungan : Prefectural Police Department
☎ 058 (272) 3140 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)
▲Hanaping Salita: 岐阜県警察官採用
Ito ang kasalukuyang impormasyon mula Pebrero 28, 2019.
Para sa mga katanungan ukol sa pahinang ito, makipag-ugnayan sa Gifu Ken Public Relations Division
☎058-272-1111 (Dir. Lin.) (tumutugon sa wikang Hapon lamang) FAX 058-278-2506
Sa pakikipagtulungan ng Gifu International Center
http://www.gic.or.jp

