
 
  
Gifu Prefecture Public Relations 

   Balita mula sa                
Prepektura ng Gifu 

 

Highlights para sa Abril 2020   

 

Magbubukas ang Prefectural 

Employment Support Center for 

Disabled Persons 
 Upang lubos na 

suportahan ang 

pagtatrabaho ng mga 

tao na may 

kapansanan, ang 

Prefectural 

Employment Support 

Center for Disabled 

Persons ay bubuksan 

nitong Abril sa loob ng 

Gifu Seiryu Welfare Area-ang sentro para sa 

pagsuporta sa mga taong may kapansanan. 

 

Nilalaman ng Suporta: 

・Konsultasyon sa pagtatrabaho 

・Job Training 

・Pagpapakilala ng trabaho 

・Suporta para sa pagtatatag ng lugar ng trabaho, 

atbp. 

 

Bilang karagdagan, para sa mga kumpanyang 

nais mag hire ng mga taong may kapansanan, 

mabibigyan ng suporta para sa paglikha ng mga 

trabaho at work environment na maaaring magamit 

ng husto ang kakayahan ng mga taong may 

kapansanan. 

 

◆Lugar : Gifu-shi Gakuen-cho 2-33 

◆ Para sa mga Katanungan: Prefectural 

Employment Support Center for Disabled Persons  

☎058-201-4510 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  

FAX 058-231-3760 

◆Hanaping Salita : 岐阜県障がい者総合就労

支援センター  

 

 

“Gifu Police Crime Prevention App” 

  

 

   Ang “Gifu Prefectural Police 

Security App” ay isang 

smartphone app na magagamit 

upang madaling makatanggap 

ng impormasyon tungkol sa 

krimen, atbp. Ita-transmit ito ng 

Gifu Police mula Abril 1. 

Mangyaring gamitin ito upang 

maiwasan ang mga pinsala sa 

krimen. 

 

 

 

 

 

 

 

[Main Function] 

 

Map Function➧Makikita ang lokasyon ng krimen at  

impormasyon ng kahina-hinalang tao sa mapa 

 

Push Notification ➧Makakatanggap ng impormasyon 

mula sa Gifu Police tungkol sa pag-iwas sa krimen, atbp. 

 

Security  Buzzer ➧ Kung gagamitin ang security 

buzzer ng app, maaari mong ipaalam sa mga 

nakarehistrong tao tulad ng mga miyembro ng pamilya 

kung kailan at saan ginamit ang buzzer  

 

◆Para sa mga Katanungan : Prefectural Police Life     

Safety General Affairs Division 

☎058-271-2424 (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: 岐阜県警察 防犯アプリ 

 

タガログ語版／Tagalog Edition 

Pindutin ang  button para 

makuha ang lokal na impormasyon! 

Larawan ng gusali ng Prefectural  
Employment Support Center for 
Disabled Persons 

●Populasyon sa Prepektura 

1,986,919 (nabawasan ng 761) 
※Enero 1, 2020 hanggang sa kasalukuyan. 

※Ang ( ) ay inihambing sa nakaraang buwan. 

  

      “Prefectural Government PR TV Program” 

 “Gifu Prefecture Government Hotline”  

        “Seiryu No Kuni Gifu Minamo Tayori”   

   

 

Ang “Balita mula sa Prepektura 
ng Gifu” ay pinapalabas din sa 

Gifu Chan (Channel 8)! 

 

 

App screen 

※Screen image 

d 



Kahon ng Impormasyon 
 

    

  

       Suporta sa Pagtatayo ng Bahay Gamit ang Troso ng Gifu 

    Suporta sa bahay na bagong tayo at gumamit ng kahoy/troso ng prepektura para sa konstruksyon nito. 

◆Umpisa ng Tanggapan : Abril 10 (Biyernes) ※First come,first served  

◆Halaga ng Suporta : ¥200,000 ～ ¥320,000 

◆Kondisyon : Mga bahay na gumagamit ng isang tiyak na dami ng torso na may “Registered Trademark ng Gifu” 

◆Para sa mga Katanungan : Prefectural Lumber Industry Promotion Division 

  ☎058-272-8487  (tumutugon sa wikang Hapon lamang)    

◆Hanaping Salita: ぎふの木で家づくり  

    

 Tungkol sa Bakanteng Bahay, Kumonsulta sa “Bakanteng Bahay at General Living 

Consultation Room” (Akiya- Sumai Sougo Soudan Shitsu) 

     Para sa mga nagmamay-ari ng mga bakanteng bahay, nagbukas ng tanggapan na tutugon ng libre sa iba’t 

ibang konsultasyon tulad ng tamang pamamahala, paggamit, pagpapagiba, atbp nito. 

◆Petsa at Oras:  tuwing Martes at Biyernes  13: 00-16: 00 

◆Lugar : Gifu Prefecture Housing Corporation  (Ogaki-shi) 

◆Bayad : LIBRE ※Kailangan ng Reserbasyon 

◆Para sa Aplikasyon : Gifu Prefectural Housing Corporation   

  ☎ 0584-81-8511  (tumutugon sa wikang Hapon lamang)        

◆Hanaping Salita : ぎふ空き家相談 

  

    Ji-Kabuki Seizoroi Performance nitong Mayo 

       Idaraos ng “Seiryu No Kuni Gifu 2020 Ji-Kabuki Seizoroi Performance” upang maipakita ang kagandahan 

ng “Ji-Kabuku Taikoku, Gifu”.         

◆Petsa : Mayo 10 (Linggo), Mayo 24 (Linggo) 

◆Lugar : Gifu Seiryu (Bunka) Cultural Plaza  (Gifu-shi) 

◆Bayad : LIBRE ※magbibigay ng Numbered Tickets 

◆Para sa mga Katanungan : Gifu Foundation for Education and Culture 

  ☎ 058-233-8164  (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  

◆Hanaping Salita : イベント情報 ぎふ清流文化プラザ 

      

       Nangangalap ng mga Sumusubaybay sa Administrasyon ng Prepektura para sa FY 2020 

     Nangangalap ng mga taong nais makipagtulungan sa pagsagot sa evaluation form na may kinalaman sa 

administrasyon ng prepektura upang maisaalang-alang ang opinyon ng mga mamamayan sa pamamalakad at 

proyekto ng prepektura.  

◆Panahon ng Pangangalap : Marso 23 (Lunes) ～ Mayo 15 (Biyernes)  

◆Nilalaman ng aktibidad : Pagsagot ng mga survey/questionnaire sa Prepektura/Gobyerno (3 beses sa 1 taon)   

◆Paraan ng Paglahok : Sa pamamagitan ng Website, Koreo at FAX             

◆Para sa Aplikasyon at Katanungan : Gifu Public Relations Division 

☎ 058-272-1118 (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: 岐阜県県政モニター  

 

       Gaganapin ang, AAIC 2020 

     Isasagawa ang “Seiryu No Kuni Gifu” Art Festival AAIC (Art Award in the Cube 2020) upang maipakilala at 

mai-taguyod ang mga taong puno ng imahinasyon at talento.  

◆Petsa : Abril 18 (Sabado) ～ Hunyo 14 (Linggo) 

◆Lugar : The Museum of Fine Arts, Gifu  (Gifu-shi), Gifu Prefectural Library  (Gifu-shi) 

◆Bayad : LIBRE 

◆Para sa mga Katanungan : Gifu Prefecture Cultural Creative Division   

  ☎ 058-272-8378  (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  

◆Hanaping Salita :  AAIC 2020          

 

 

Paliwanag ng 

Icon 



Ito ang kasalukuyang impormasyon mula Marso 4, 2020. 

 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 

 

 

       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 : Prefectural 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 

http://www.gic.or.jp/

