ࡼ࠺ࡇࡑྂἙ

Selamat Datang di Koga

㸦ࣥࢻࢿࢩㄒ∧㸧
Balai Kota Koga Tel. 0280(92)3111 (Hotline)

ྂἙᕷᙺᡤ σ㸮㸰㸶㸮㸦㸷㸰㸧㸱㸯㸯㸯㸦௦㸧
(Pengumuman dari Balai Kota)

ࠓᕷᙺᡤࡽࡢ࠾ࡋࡽࡏࠔ

۔ఫẸ⚊ࡀసᡂࡉࢀࡿእᅜேࠊఫẸ⚊ࡢグ㍕㡯

㸦⥲ᗇ⯋

۔Penerbitan Kartu Penduduk untuk orang asing dan informasi yang dicantumkan (Kantor Souwa

Bagian

Kependudukan TEL 0280-92-3111)

ᕷẸㄢ TEL 0280-92-3111㸧

Kartu penduduk diterbitkan untuk 4 tipe orang asing berikut ini (tidak termasuk orang dengan

ḟࡢ㸲ࡘࡢ༊ศヱᙜࡍࡿእᅜேࡣఫẸ⚊ࡀసᡂࡉࢀࡲࡍ㸦ほග࡞ࡢ▷

masa tinggal pendek, tujuan wisata, dll).

ᮇᅾ⪅࡞ࡣ㝖ࡁࡲࡍ㸧
ࠋ

Sama dengan penduduk Jepang, kartu penduduk berisi informasi: Nama/Nama kepala keluarga dan

ఫẸ⚊ࡣ᪥ᮏேྠᵝࠊẶྡ࣭ୡᖏࡢẶྡཬࡧ⥆ࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊ⏨ዪ
ࡢูࠊఫᡤ࡞ࡀグ㍕ࡉࢀࡿࠊእᅜேఫẸ≉᭷ࡢ㡯ࡋ࡚ࠊᅜ⡠࣭ᆅᇦࠊ

hubungan keluarga, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Khusus untuk orang asing, ditambah informasi:
kewarganegaraan/wilayah, tanggal registrasi penduduk dan tipe orang asing yang sesuai seperti yang

እᅜேఫẸ࡞ࡗࡓᖺ᭶᪥ࡀグ㍕ࡉࢀࠊࡉࡽḟࡢྛ༊ศᛂࡌࡓ㡯ࡀグ㍕

ditampilkan berikut ini:

ࡉࢀࡲࡍࠋ

ձ

ձ୰㛗ᮇᅾ␃⪅㸦ᅾ␃࣮࢝ࢻᑐ㇟⪅㸧

Penduduk dengan masa tinggal lama (Pemegang Residence Card)
Informasi: Status tinggal, masa tinggal dan tanggal berakhir, nomer residence card, keterangan penduduk

グ㍕㡯㸸ᅾ␃㈨᱁ࠊᅾ␃ᮇ㛫ཬࡧᅾ␃ᮇ㛫ࡢ‶᪥ࠊᅾ␃࣮࢝ࢻࡢ␒ྕࠊ

dengan masa tinggal lama.

୰㛗ᮇᅾ␃⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
ղ

ղ≉ูỌఫ⪅

Permanent Resident
Informasi: Nomer surat keterangan permanent residence, keterangan permanent residence.

グ㍕㡯㸸≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩ࡢ␒ྕࠊ≉ูỌఫ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
ճ

ճ୍ᗊㆤチྍ⪅ཪࡣ௬ᅾチྍ⪅

Penerima suaka sementara dan penerima izin tinggal sementara
Informasi: tanggal masuk yang ditampilkan di surat izin suaka atau masa tinggal sementara yang

グ㍕㡯㸸୍ᗊㆤチྍ᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿୖ㝣ᮇ㛫ࠊࡲࡓࡣ௬ᅾチྍ᭩

ditampilkan di surat izin tinggal sementara, keterangan penerima suaka sementara dan penerima izin

グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௬ᅾᮇ㛫ࠊ୍ᗊㆤチྍ⪅ࡲࡓࡣ௬ᅾチྍ

tinggal sementara.

⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
մ

մฟ⏕ࡼࡿ⤒㐣ᅾ⪅ཪࡣᅜ⡠႙ኻࡼࡿ⤒㐣ᅾ⪅㸦እᅜே࡞ࡗࡓ᪥

Penduduk over stay karena melahirkan atau karena kehilangan kewarganegaraan (sampai 60 hari setelah
menjadi orang asing, meskipun tanpa izin tinggal diperbolehkan)

ࡽ㸴㸮᪥ࡲ࡛ࡣᅾ␃㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡞ࡃᅾ␃࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸧
グ㍕㡯㸸ฟ⏕ࡼࡿ⤒㐣ᅾ⪅ཪࡣᅜ⡠႙ኻࡼࡿ⤒㐣ᅾ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
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Informasi: keterangan penduduk over stay karena melahirkan atau karena kehilangan kewarganegaraan.

㸺ᅜእࡽධᅜࡍࡿ᪉ࡘ࠸࡚㸼

<Tentang orang asing yang masuk ke Jepang>

୰㛗ᮇᅾ␃⪅࡞ࡢእᅜேࡀᅜእࡽ㌿ධࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ᪥ࡽ㸯㸲᪥௨ෆ

Orang asing yang masuk ke Jepang dengan masa tinggal lama, harus mengurus kepindahannya dengan

ᅾ␃࣮࢝ࢻ࡞ࢆᣢཧࡋࠊ㌿ධࡢᒆฟࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

membawa residence card di hari kedatangannya atau paling lambat 14 hari setelah itu.

㸺ᅜෆ࡛ఫᡤࢆኚ᭦ࡍࡿ᪉ࡘ࠸࡚㸼

<Tentang orang yang pindah alamat dalam negeri>

ఫᡤࢆኚ᭦ࡍࡿ㝿ࡣࠊᅾ␃࣮࢝ࢻཪࡣ≉ูỌఫ⪅ド᫂᭩ࠊእᅜேⓏ㘓ド᫂

Ketika pindah alamat, diharap membawa residence card/surat keterangan permanent residence atau

᭩ࡢ࠸ࡎࢀࢆࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸ࠋ

alien card.

㌿ฟࡢ㝿ࡣ᪥ᮏேྠᵝ㌿ฟᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡞ࡾࠊ㌿ධࡣ㌿ฟド᫂

Ketika pindah alamat, prosedur yang harus dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang Jepang,

᭩ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ

yaitu diperlukannya surat bukti pindah.

ࡲࡓࠊᅜእ㌿ฟࡍࡿሙྜࡣࠊධᅜチྍࢆᚓ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊཎ๎

Selain itu, apabila pindah ke luar negeri, meskipun mendapatkan re-entry permit, tetap harus

ࡋ࡚㌿ฟࡢᒆฟࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ

melaporkan kepindahan tersebut.

㸺ఫẸ⚊ࡢࡋࡢሙᡤ㸼
[⥲ᗇ⯋] ᕷẸㄢ

<Tempat menerbitkan copy kartu penduduk>

TEL 0280-92-3111

[Kantor Souwa] Bagian Kependudukan

TEL 0280-92-3111

[ྂἙᗇ⯋] ྂἙᗇ⯋ᕷẸ❆ཱྀᐊ TEL 0280-22-5111

[Kantor Koga] Loket Bagian Kependudukan TEL 0280-22-5111

[୕ᗇ⯋] ୕ᗇ⯋ᕷẸ❆ཱྀᐊ TEL 0280-76-1511

[Kantor Miwa] Loket Bagian Kependudukan TEL 0280-76-1511

۔༳㚷Ⓩ㘓ࡘ࠸࡚

 ۔Tentang Pendaftaran Stempel (Kantor Souwa Bagian Kependudukan TEL 0280-92-3111)

(⥲ᗇ⯋ ᕷẸㄢ TEL 0280-92-3111㸧

༳㚷Ⓩ㘓ไᗘࡣࠊᮏேࡢ༳㚷࡛࠶ࡿࡇࢆ❧ドࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡢ㈈⏘

Sistem pendaftaran stempel digunakan untuk membuktikan bahwa stempel itu milik anda guna melindungi
hak dan kekayaan anda. Pendaftaran stempel juga bisa dilakukan di Loket bagian Kependudukan Kantor Souwa

ࡸᶒࢆᏲࡿ㔜せ࡞ᙺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋྂἙᗇ⯋ᕷẸ❆ཱྀᐊ࣭୕ᗇ⯋ᕷẸ❆

dan Loket bagian Kependudukan Kantor Miwa.

ཱྀᐊ࡛ࡶ༳㚷Ⓩ㘓ド᫂᭩ࡢⓎ⾜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

<Tempat menerbitkan bukti pendaftaran stempel>

㸺༳㚷Ⓩ㘓ド᫂᭩ࡢሙᡤ㸼

[Kantor Souwa] Bagian Kependudukan

[⥲ᗇ⯋] ᕷẸㄢ

TEL 0280-92-3111

TEL 0280-92-3111

[Kantor Koga] Loket Bagian Kependudukan TEL 0280-22-5111

[ྂἙᗇ⯋] ྂἙᗇ⯋ᕷẸ❆ཱྀᐊ TEL 0280-22-5111

[Kantor Miwa] Loket Bagian Kependudukan TEL 0280-76-1511

[୕ᗇ⯋] ୕ᗇ⯋ᕷẸ❆ཱྀᐊ TEL 0280-76-1511
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 ۔ᅜẸᗣಖ㝤࣭ᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ಖ㝤ࡘ࠸࡚ 㸦ྂἙᗇ⯋ ᅜಖᖺ

 ۔Asuransi Kesehatan Nasional dan Asuransi Kesehatan untuk Manula (Kantor Koga Bagian Asuransi dan Pensiun
TEL 0280-22-5111)

㔠ㄢ TEL 0280-22㸫5111㸧

Jika anda tidak bisa pergi ke dokter karena khawatir masalah finansial ketika sakit atau terluka«

Ẽࡸࡅࡀࢆࡋࡓࡁࠊ࠾㔠ࡢᚰ㓄ࡢࡓࡵ࠾་⪅ࡉࢇࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞

Asuransi Kesehatan Nasional atau Asuransi Kesehatan untuk Manula adalah sistem untuk saling menolong dengan

ࡗࡓࡽ࣭࣭ࠋ

sama-sama membayar sejak dini agar kejadian seperti di atas tidak terjadi. Bagi orang yang memiliki masa

ᅜẸᗣಖ㝤ࡲࡓࡣᚋᮇ㧗㱋⪅་⒪ಖ㝤ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᪥

tinggal lebih dari 3 bulan, diwajibkan untuk memiliki asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan terdiri atas,

ࡈࢁࡽ࠾㔠ࢆฟࡋྜ࠸ࠊࡳࢇ࡞࡛ຓࡅྜ࠾࠺࠸࠺ไᗘ࡛ࡍࠋ3 ࣨ᭶ࢆ㉸࠼ࡿᅾ

asuransi kesehatan kerja, asuransi kesehatan nasional dan asuransi kesehatan untuk manula bagi mereka yang

␃㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡓࡣࠊᚲࡎᗣಖ㝤ຍධࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋᗣಖ㝤ࡣࠊ

berusia 75 tahun ke atas. Jika anda berusia kurang dari 75 tahun dan tidak memiliki asuransi kesehatan kerja,

⫋ሙࡢᗣಖ㝤ࡑࢀ௨እࡢᅜẸᗣಖ㝤㸦ᅜಖ㸧
ࠊ75 ṓ௨ୖࡢ᪉ࡀຍධࡍࡿᚋᮇ

anda harus masuk asuransi kesehatan nasional. Jika berusia 75 tahun ke atas, anda masuk asuransi kesehatan

㧗㱋⪅་⒪ಖ㝤㸦ᚋᮇ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡀࠊ75 ṓᮍ‶࡛⫋ሙࡢᗣಖ㝤ຍ

untuk manula.

ධࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᅜಖࠊ75 ṓ௨ୖ࡛࠶ࢀࡤᚋᮇຍධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ۑJika anda masuk asuransi kesehatan nasional atau asuransi kesehatan untuk manula, dengan menunjukkan kartu

ۑᅜಖࡸᚋᮇ་⒪ಖ㝤ຍධࡋ࡚࠸ࡿ࣭࣭㝔ࡢ❆ཱྀ࡛ಖ㝤ドࢆᥦ♧ࡍࢀࡤࠊ

asuransi di loket rumah sakit, anda bisa berobat dengan hanya membayar sebagian biaya pengobatan.

་⒪㈝ࡢ୍㒊ࢆ㈇ᢸࡍࡿࡔࡅ࡛࠾་⪅ࡉࢇࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ۑᅜಖࡸᚋᮇ་⒪ಖ㝤ຍධࡍࡿࡣ࣭࣭ᅜಖᖺ㔠ㄢࡢ❆ཱྀ࡛ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔ

ۑUntuk masuk asuransi kesehatan nasional dan asuransi kesehatan untuk manula, silahkan datang ke bagian
Asuransi Kesehatan dan Pensiun.

ࡉ࠸ࠋ

۔ᅜẸᖺ㔠ࡘ࠸࡚

㸦ྂἙᗇ⯋ ᅜಖᖺ

۔Tentang Dana Pensuin (Kantor Koga bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun TEL 0280-22-5111)

㔠ㄢ TEL 0280-22-5111㸧

Bagi anda yang memiliki alamat di Jepang dan berusia 20-60 tahun, anda diharapkan untuk mengikuti program

᪥ᮏᅜෆఫᡤࢆ᭷ࡍࡿ 20 ṓ௨ୖ 60 ṓᮍ‶ࡢ᪉ࡣࠊᅜẸᖺ㔠ຍධࡋ࡚࠸ࡓࡔ

dana pensiun. Tujuan utama program dana pensiun ini adalah untuk menjamin kehidupan di masa tua, juga berguna

ࡃࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ⪁ᚋࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿࡇࡀ࡞┠ⓗ࡛ࡍࡀࠊ

untuk menjamin kehidupan ketika mengalami kesulitan dan menjamin kehidupan para ahli waris setelah anda
meninggal. Apabila masuk dalam program ini dalam waktu yang singkat dan harus meninggalkan Jepang, anda bisa

㞀ᐖ⪅࡞ࡗࡓࡁࡢ⏕άࡸຍධ⪅ࡀṚஸࡋࡓࡁ㑇᪘ࡢ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿᙺ

mencairkan dana pensiun tersebut.

ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡛ຍධࡋ࡚࠸ࡓᮇ㛫ࡀ▷ᮇ࡛ฟᅜࡍࡿሙྜࡣࠊ

Pencairan dana harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk informasi lebih lengkap silahkan

⬺㏥୍㔠ࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

menghubungi bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun.

࠸ࡎࢀࡢㄳồࡢሙྜࡶࡑࢀࡒࢀ୍ᐃࡢཷ⤥᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊヲࡋࡃࡣᅜಖᖺ㔠ㄢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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ͤ᪥ᮏࡢ♫ࠊᕤሙ࠾ࡵࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡣࠊཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤ຍධࡍࡿࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊᕷᙺᡤ࡛ࡢᅜẸᖺ㔠ຍධᡭ⥆ࡁࡣせ࡛ࡍࠋ

ͤBagi orang-orang yang bekerja di perusahaan atau pabrik di Jepang, anda tidak perlu melakukan pendaftaran
Dana Pensiun di kantor walikota karena sudah masuk menjadi anggota asuransi pensiun karyawan.

ۑཌ⏕ᖺ㔠ಖ㝤ࡢຍධᡭ⥆ࡁࡣ࣭࣭࠾ࡵඛࡢ♫ࡀ⾜࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ♫ࡈ┦

ۑPendaftaran untuk masuk aVXUDQVLSHQVLXQNDU\DZDQ͐6LODKNDQEHUNRQVXOWDVLGHQJan tempat anda bekerja,

ㄯࡃࡔࡉ࠸ࠋ

karena perusahaan yang akan mengurusnya.

۔་⒪⚟♴ไᗘࡘ࠸࡚

㸦ྂἙᗇ⯋ ᅜಖᖺ

۔Tentang Sistem Kesejahteraan Medis (Kantor Cabang Koga Bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun TEL
0280-22-5111)

㔠ㄢ TEL 0280-22-5111㸧

Sistem program Jaminan Kesejahteraan Medis (dikenal dengan ͆Marufuku͇) adalah program untuk meningkatkan

་⒪⚟♴㈝ᨭ⤥ไᗘ㸦㏻⛠㺀࣐ࣝ⚟㺁㸧ࡣࠊ㺀ዷ⏘፬㺁ࠊ㺀ᑠඣ㺁ࠊ㺀ẕᏊ࣭∗Ꮚᐙᗞ㺁

NHVHMDKWHUDDQGDQPHQMDJDNHVHKDWDQ͆,EXKDPLO͇͆DQDN-DQDN͇͆Keluarga yatim/piatu͇:DUJDNRWD.RJD

ཬࡧ㺀㔜ᗘᚰ㌟㞀ᐖ⪅㺁ࡢ᪉ࠎࡢᗣಖᣢቑ㐍ࠊ⚟♴ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊྂἙᕷ

yang berobat ke rumah sakit dengan asuransi kesehatan, biaya pengobatan sebagian akan ditanggung oleh

Ẹࡀ་⒪ᶵ㛵➼࠾࠸࡚ᗣಖ㝤࡛デ⒪ࢆཷࡅࡓࡢ་⒪㈝ࡢ୍㒊ࢆ┴ᕷࡀຓ

prefektur dan kota. Terdapat batasan berdasarkan pendapatan.

ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᡤᚓไ㝈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

<Sasaran program ini adalah sbb:>

㸺ᑐ㇟࡞ࡿࡓࡣ㸼

ձ

ձዷ⏘፬࣭࣭࣭ዷፎᒆࢆฟࡋẕᏊᗣᡭᖒࡀࡉࢀࡓே

ͤ

ͤຓᡂࡢᑐ㇟࡞ࡿࡢࡣࠊዷፎࡢ⥅⥆ࡲࡓࡣᏳ࡞ฟ⏘ࡢࡓࡵ⒪ࡀᚲせ࡞
ࡲࡓࡣ㈇യ㝈ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ

Ibu hamil : Orang yang telah mendaftarkan kehamilannya dan mendapatkan buku Ibu dan Anak.
Bantuan hanya diberikan untuk melanjutkan kehamilan atau pengobatan penyakit atau cidera demi
persalinan yang aman.

ղ

Anak-anak : Usia 0-Kelas 3 SMP (Siswa SMP hanya untuk rawat inap)

ճ

Keluarga yatim/piatu: Anaka yatim/piatu beserta ibu/ayahnya.

ճẕᏊ࣭∗Ꮚᐙᗞ࣭࣭࣭18 ṓᮍ‶ࡢᏊࢆ㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿ㓄അ⪅ࡢ࡞࠸ẕࡲࡓࡣ∗ཬ

մ

Penderita cacat berat: Penderita cacat sesuai dengan peraturan.

ࡧࡑࡢᏊ

<Syarat-syarat>

մ㔜ᗘᚰ㌟㞀ᐖ⪅୍࣭࣭࣭ᐃࡢ㞀ᐖㄆᐃࢆཷࡅࡓே

1 Terdaftar tinggal di kota Koga

㸺ᚲせ࡞せ௳ࡣ㸼

2 Masuk Asuransi kesehatan

1 ྂἙᕷఫᡤࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

3 Pendapatan di bawah standar yang ditetapkan

2 ᗣಖ㝤ຍධࡋ࡚࠸ࡿࡇ

<Untuk mendapatkan bantuan>

3 ᡤᚓไ㝈㢠௨ୗᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ

Membawa dokumen yang menyatakan layak mendapat bantuan dan melaksanakan prosedur mendapatkan bantuan di

㸺ຓᡂࢆཷࡅࡿࡓࡵࡣ㸼

bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi bagian Asuransi

ղᑠඣ

࣭࣭࣭0 ṓ㹼୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕ࡲ࡛㸦୰Ꮫ⏕ࡣධ㝔ࡢࡳ㸧

ᑐ㇟࡞ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ᭩㢮ࢆᣢࡗ࡚ࠊᅜಖᖺ㔠ㄢ࡛ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ

Kesehatan dan Pensiun.

࠸ࠋ࡞࠾ࠊヲࡋ࠸ࡇࡣ
ᅜಖᖺ㔠ㄢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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ͤ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡀ㐜ࢀࡲࡍ་⒪㈝ࡀຓᡂࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃࡔ

ͤMohon berhati-hati karena adakalanya bantuan tidak bisa diberikan karena keterlambatan pengajuan.

ࡉ࠸ࠋ
۔Tentang Bantuan Biaya Medis (Kantor cabang Koga bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun TEL 0280-22-5111)

۔་⒪㈝ຓᡂไᗘࡘ࠸࡚

PrograPEDQWXDQELD\DPHGLV GLNHQDOGHQJDQ͆0DUXNR͇ DGDODKSURJUDPEDQWXDQ\DQJGLEHULNDQXQWXNmenunjang

㸦ྂἙᗇ⯋ ᅜಖ

tumbuh kembang anak secara sehat sebagai generasi penerus di Kota Koga dengan diberikkannya bantuan berupa

ᖺ㔠ㄢ TEL 0280-22-5111㸧

tunjangan sebagian biaya medis, dan juga merupakan sistem yang hanya dimiliki oleh kota Koga untuk mendukung

་⒪㈝ຓᡂไᗘ㸦㏻⛠ࠕ࣐ࣝྂࠖ
㸧ࡣࠊྂἙᕷࡀḟୡ௦ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡓࡕᑐࡋࠊ

keluarga yang memiliki anak juga sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan turunnya angka kelahiran.

ࡸ⏕ࡲࢀ⫱ࡲࢀࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵࠊ་⒪㈝ࡢ୍㒊ࢆຓᡂࡋࠊᏊࡶࢆ

<Sasaran program ini adalah sbb:>

⫱ᡂࡍࡿᐙᗞࢆᨭࡍࡿࡶᑡᏊᑐ⟇ࡢᐇࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ

ձ

ྂἙᕷ⊂⮬ࡢไᗘ࡛ࡍࠋ

Ibu hamil dan anak usia 0- kelas 3 SMP yang memiliki pendapatan melebigi syarat mendapatkan Marufuku
ͤ

㸺ᑐ㇟࡞ࡿࡓࡣ㸼

Bantuan hanya diberikan untuk melanjutkan kehamilan atau pengobatan penyakit atau cidera demi
persalinan yang aman.

ձ ዷ⏘፬ཬࡧ 0 ṓ㹼୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕࡛࣐ࣝ⚟ࡢᡤᚓไ㝈㢠ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿேࠋ

ղ

ͤዷ⏘፬ࡢࡓࡣࠊዷፎࡢ⥅⥆ࡲࡓࡣᏳ࡞ฟ⏘ࡢࡓࡵ⒪ࡀᚲせ࡞

Siswa SMP sampai usia 20 tahun (Siswa SMP hanya untuk rawat jalan)
ͤ

ࡲࡓࡣ㈇യ㝈ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ

Untuk anak yang berusia 19 dan 20 tahun di dalam tahun anggaran, hanya diberikan kepada mereka
yang masih berstastus pelajar dan pendapatan orang tua di bawah standar.

ղ ୰Ꮫᰯ㸯ᖺ⏕㹼20 ṓࡲ࡛㸦୰Ꮫ⏕ࡣእ᮶ࡢࡳ㸧

<Syarat-syarat>

ͤᖺᗘෆ 19 ṓࠊ20 ṓ࡞ࡿேࡣࠊᏛ⏕࡛∗ẕࡢᡤᚓࡀᡤᚓไ㝈㢠௨ୗࡢே㝈

1 Terdaftar tinggal di kota Koga

ᐃࡉࢀࡲࡍࠋ

2 Masuk Asuransi kesehatan

㸺ᚲせ࡞せ௳ࡣ㸼

<Untuk mendapatkan bantuan>

1 ྂἙᕷఫᡤࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

Membawa dokumen yang menyatakan layak mendapat bantuan dan melaksanakan prosedur mendapatkan bantuan di

2 ᗣಖ㝤ຍධࡋ࡚࠸ࡿࡇ

bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi bagian Asuransi

㸺ຓᡂࢆཷࡅࡿࡓࡵࡣ㸼

Kesehatan dan Pensiun.

ᑐ㇟࡞ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ᭩㢮ࢆᣢࡗ࡚㸪ᅜಖᖺ㔠ㄢ࡛ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ

ͤ Mohon berhati-hati karena adakalanya bantuan tidak bisa diberikan karena keterlambatan pengajuan.

࠸ࠋ࡞࠾㸪ヲࡋ࠸ࡇࡣ
ᅜಖᖺ㔠ㄢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

۔Tentang Buku Penderita Cacat (Kenko no Eki Bagian Kesejahteraan Penderita Cacat TEL 0280-92-4919)

ͤ ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡀ㐜ࢀࡲࡍ་⒪㈝ࡀຓᡂࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࡈὀពࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ

۔㞀ᐖ⪅ᡭᖒࡘ࠸࡚

㸦ᗣࡢ㥐 㞀ࡀ࠸⚟♴

ㄢ TEL 0280-92-4919㸧
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㸺㌟య㞀ᐖ⪅ᡭᖒ㸼
㌟య㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ᪉(どぬ࣭⫈ぬ࣭⫥య࣭ᚰ⮚ᶵ⬟࣭྾ჾᶵ⬟➼)ࡢ⏦ㄳ
ࡼࡗ࡚ࡉࢀࠊࡇࡢᡭᖒࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㞀ᐖࡢ✀ูࡑࡢ⛬ᗘᛂ
ࡌࡓྛ✀ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸺⒪⫱ᡭᖒ㸼
ඣ❺┦ㄯᡤ(18 ṓᮍ‶ࡢඣ❺)ࡲࡓࡣ䭉ᇛ┴⚟♴┦ㄯࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ་Ꮫ
ⓗ࣭ᚰ⌮Ꮫⓗุᐃࡼࡾ
▱ⓗ㞀ᐖุᐃࡉࢀࡓ᪉ᑐࡋ࡚ࠊ⏦ㄳࡼࡗ࡚ࡉࢀࠊࡇࡢᡭᖒࢆྲྀᚓࡍ
ࡿࡇࡼࡾࠊ㞀ᐖࡢ⛬ᗘᛂࡌࡓྛ✀ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ
㸺⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ⚟♴ᡭᖒ㸼
⢭⚄ᝈࡢ࠶ࡿ᪉ࡢ࠺ࡕࠊ⢭⚄㞀ᐖࡢࡓࡵࠊ᪥ᖖ⏕άࡲࡓࡣ♫⏕άไ⣙ࡢ
࠶ࡿ᪉ᑐࡋ࡚ࠊ⏦ㄳࡼࡗ࡚ࡉࢀࠊࡇࡢᡭᖒࡼࡾࠊ୍ᐃࡢ⢭⚄㞀ᐖࡢ
≧ែ࠶ࡿࡇࢆド᫂ࡍࡿᡭẁ࡞ࡾࠊྛ✀ᨭ
ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㸺⏦ㄳཷሙᡤ㸼
㹙ᗣࡢ㥐㹛㞀ࡀ࠸⚟♴ㄢ

TEL 0280-92-4919

㹙⥲ᗇ⯋㹛ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫㄢ TEL 0280-92-3111
㹙ྂἙᗇ⯋㹛ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ TEL 0280-22-5111
㹙୕ᗇ⯋㹛ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ TEL 0280-76-1511

۔ඣ❺ᡭᙜ࣭ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ࣭ฟ⏘Ꮚ⫱࡚ዡບ㔠ࡘ࠸࡚
㸦⥲ᗇ⯋ Ꮚ⫱࡚ᛂㄢ TEL 0280-92-3111㸧
㸺ඣ❺ᡭᙜ㸼
15 ṓ฿㐩ᚋ᭱ึࡢ 3 ᭶ 31 ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࠶ࡿඣ❺(୰Ꮫᰯಟ๓ࡢඣ❺)ࢆ㣴⫱ࡋ
࡚࠸ࡿ᪉ᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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<Buku Penderita Cacat Fisik>
Diterbitkan untuk orang yang menderita cacat fisik (Penglihatan, Pendengaran, Fungsi jantung, Pernafasan,
dll). Dengan mendapatkan buku ini, pemilik bisa mendapatkan Layanan Kesejahteraan sesuai dengan level dan
jenis cacat yang diderita.
<Buku Rehabilitasi>
Diterbitkan untuk orang yang divonis mengalami keterbelakangan mental (Intelligent Dysfunction) secara medis
dan psikologis oleh Pusat konsultasi anak (Anak berusia kurang dari 18 tahun) atau oleh Pusat Konsultasi
Kesejahteraan Prefektur Ibaraki. Dengan mendapatkan buku ini, pemilik bisa mendapatkan Layanan Kesejahteraan
sesuai dengan level dan jenis cacat yang diderita.
<Buku Kesejahteraan Kesehatan bagi Penderita Cacat Mental>
Diterbitkan untuk orang yang mengalami cacat mental dan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari/di
dalam masyarakat. Dengan mendapatkan buku ini, akan menjadi bukti bahwa pemegang buku memiliki cacat mental
dan bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan jenis cacatnya.
<Tempat Pendaftaran>
Kenko no Eki

Bagian Kesejahteraan Orang Cacat

TEL 0280-92-4919

Kantor Cabang Sowa

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-92-3111

Kantor Cabang Koga

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-22-5111

Kantor Cabang Miwa

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-76-1511

۔Tentang Tunjangan anak, Tunjangan keluarga dan Subsidi Kehamilan dan Perawatan anak (Kantor cabang Sowa
Bagian Dukungan Perawatan Anak TEL 0280-92-3111)

<Tunjangan Anak>
Diberikan kepada orang yang merawat anak sampai dengan usianya 15 tahun terhitung dari tanggal 31 Maret (Usia
anak sebelum lulus SMP.
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㸺ඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜ㸼

<Tunjangan Keluarga>

∗ẕࡢ㞳፧➼ࡼࡾࠊࡦࡾぶᐙᗞࡢ∗࣭ẕࡲࡓࡣ୧ぶ௦ࢃࡗ࡚ࡑࡢඣ❺ࢆ

Diberikan kepada ayah atau ibu anak yang telah bercerai/yang lainnya atau orang menggantikan orang tua kandung

㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ᑐࡋ࡚ᡭᙜࢆᨭ⤥ࡋࡲࡍࠋ
untuk mengasuh anak tersebut.

㸺ฟ⏘Ꮚ⫱࡚ዡບ㔠㸼
㸱ே┠௨ୖࡢ࠾Ꮚࡉࢇࢆฟ⏘ࡋ㣴⫱ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠊ30 㸦10 ࢆ 3 ᖺ

<Subsidi Kehamilan dan Perawatan Anak>

ศࡅ࡚ᨭ⤥㸧ࢆᨭ⤥ࡋࡲࡍ㸦ᨭ⤥せ௳࠶ࡾ㸧
ࠋ

Diberikan kepada orang yang melahirkan dan mengasuh anak ketiga dan seterusnya sebanyak 300 ribu yen
(diberikan 100 ribu setiap tahun selama tiga tahun) (Ada persyaratan yang harus dipenuhi).

 ۔ಖ ⫱ ᡤ (ᅬ ) ࡢ ධ ᡤ  ࡘ ࠸ ࡚

㸦⥲ᗇ⯋ Ꮚ⫱࡚ᑐ
۔Tentang Memasukkan anak ke Day Care (Kantor cabang Sowa bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-90-3111)

⟇ㄢ TEL 0280-92-3111㸧
ಖ⫱ᡤࡣࠊࡸẼ࡞ࡢࡓࡵࠊᑵᏛ๓ࡢ࠾Ꮚࡉࢇࢆᐙᗞ࡛ಖ⫱࡛ࡁ࡞࠸ࡁࠊ

Day Care adalah tempat untuk menitipkan anak ketika orang tua tidak bisa menjaga anak sebelum usia sekolah

ಖㆤ⪅௦ࢃࡗ࡚ಖ⫱ࡍࡿᡤ࡛ࡍࠋ

dikarenakan pekerjaan, sakit atau yang lainnya.

ಖ⫱㛫

Jam kerja day care

බ❧ಖ⫱ᡤ

༗๓700ศࡽ༗ᚋ7ࡲ࡛

⚾❧ಖ⫱ᅬ

༗๓7ࡽ༗ᚋ7ࡲ࡛(ಖ⫱ᅬࡼࡾ␗࡞ࡾࡲࡍ)

㸺⏦ㄳཷሙᡤ㸼

Day care negeri

Jam 7 pagi sampai 7 malam

Day care swasta

jam 7 pagi sampai 7 malam (Berbeda tergantung day care)

<Tempat Pendaftaran>

[⥲ᗇ⯋] Ꮚ⫱࡚ᑐ⟇ㄢ

TEL 0280-92-3111

㹙ྂἙᗇ⯋] ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ

TEL 0280-22-5111

[୕ᗇ⯋] ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ

TEL 0280-76-1511

۔ᗂ⛶ᅬࡢධᅬࡘ࠸࡚

Kantor Cabang Sowa

Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-92-3111

Kantor Cabang Koga

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-22-5111

Kantor Cabang Miwa

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-76-1511

㸦⥲ᗇ⯋ Ꮚ⫱࡚ᑐ
۔Tentang Memasukkan Anak ke Taman Kanak-kanak (Kantor cabang Sowa Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL

⟇ㄢ TEL 0280-92-3111㸧

0280-92-3111)

ᮏᕷࡢᗂ⛶ᅬࡣࠊ࡚⚾❧ᗂ⛶ᅬ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊධᅬࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ࡞ࠊ
Taman kanak-kanak yang ada di kota ini semuanya TK swasta, sehingga untuk pendaftaran dan informasi lebih

ヲࡋ࠸ࡇࡣ┤᥋ᗂ⛶ᅬ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏୗࡉ࠸ࠋ

lanjut silahkan menghubungi langsung TK terdekat.

۔ᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ㌿ධᏛࡘ࠸࡚

㸦ྂἙᗇ⯋ ᩍ⫱⥲ົ

۔Tentang Memasukkan anak ke SD dan SMP (Kantor cabang Koga Bagian Pendidikan TEL 0280-22-5111)

ㄢ TEL 0280-22-5111㸧
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᪥ᮏࡢ⩏ົᩍ⫱ࡣࠊᑠᏛᰯࡀ 6 ᖺࠊ୰Ꮫᰯࡀ 3 ᖺࡢ 9 ᖺ㛫࡛ࡍࠋᏛᖺᗘࡣẖᖺ 4

Wajib belajar di jepang selama 9 tahun terdiri atas 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Tahun ajaran baru dimulai
tiap bulan April dan selesai pada Maret di tahun selanjutnya. Apabila ingin memasukkan anak berusia 6-15

᭶ጞࡲࡾ⩣ᖺ 3 ᭶
⤊ࢃࡾࡲࡍࠋ6 ṓ㹼15 ṓࡢᏊࡀබ❧ࡢᏛᰯධᏛࡍࡿሙྜࡣࠊྂἙᕷ࡛Ⓨ⾜ࡍ

tahun ke sekolah negeri, harus mengumpulkan surat penempatan sekolah yang diterbitkan oleh kota Koga ke

ࡿ㌿ධᏛ㏻▱ࢆᣦᐃࡢᏛᰯᥦฟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

sekolah yang telah ditetapkan.

ࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢࡢᆅᇦࡽྂἙᕷ㌿ධࡋ࡚᮶ࡓࡁࡣࠊ๓ࡢᏛᰯࡽⓎ⾜ࡉ

Apabila pindah sekolah dari sekolah di lain daerah di Jepang ke kota Koga, dibutuhkan surat bukti belajar

ࢀࡓᅾᏛド᫂᭩࠾ࡼࡧᩍ⛉᭩⤥ド᫂᭩ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ

dan surat bukti mendapatkan buku pelajaran.

ࡲࡓࠊఫᡤࡢ␗ືࡀ࠶ࡗࡓࡁࡣࠊኚ᭦ࡢᡭ⥆ࡁࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ

Dan apabila pindah alamat, harus mengurus pindah alamat.

۔Tentang Klub Anak (kantor cabang Sowa Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-92-3111)

۔ඣ❺ࢡࣛࣈࡘ࠸࡚

㸦⥲ᗇ⯋ Ꮚ⫱࡚ᑐ

Setelah jam sekolah usai dan karena alasan pekerjaan atau yang lain orang tua tidak bisa menjaga anak, anak
kelas 1-3 bisa di titipkan di sini. (Apabila kapasitas memadai, siswa di kelas atas juga bisa dititipkan)

⟇ㄢ TEL 0280-92-3111㸧
ᨺㄢᚋࠊಖㆤ⪅ࡀ࡞࡛ᐙ࠸࡞࠸ሙྜ࡞ಖ⫱࡛ࡁ࡞࠸ࡁࠊᕷෆࡢᑠ

Klub anak ada di setiap SD.

Ꮫᰯ㏻࠺㸯ࡽ 3 ᖺ⏕ࡢ࠾Ꮚࡉࢇࢆ࠾㡸ࡾࡋࡲࡍࠋ(ᐃဨవ⿱ࡀ࠶ࡿሙྜ

<Jam Operasional> Hari kerja
Hari Sabtu & Libur Panjang

ࡣࠊ㧗Ꮫᖺࡶྍ)

Jam 1 siang sampai jam 7 malam
Jam 7.30 pagi sampai jam 7 malam

ඣ❺ࢡࣛࣈࡣࠊ࡚ࡢᑠᏛᰯ࠶ࡾࡲࡍࠋ

<Tempat Pendaftaran>

㸺㛤ᡤ㛫㸼 ᖹ᪥

Kantor Cabang Sowa

Bagian Perencanaan Pengasuhan Anak TEL 0280-92-3111

Kantor Cabang Koga

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-22-5111

Kantor Cabang Miwa

Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-76-1511

༗ᚋ㸯ࡽ༗ᚋ 7 ࡲ࡛

ᅵ᭙᪥࣭㛗ᮇఇᴗ᪥ ༗๓ 7  30 ศࡽ༗ᚋ㸵ࡲ࡛
㸺⏦ㄳཷሙᡤ㸼
[⥲ᗇ⯋] Ꮚ⫱࡚ᑐ⟇ㄢ

TEL 0280-92-3111

㹙ྂἙᗇ⯋] ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ

TEL 0280-22-5111

۔Tentang Perkumpulan Siswa (Kantor Cabang Koga bagian Pembelajaran Kehidupan TEL 0280-22-5111)

[୕ᗇ⯋] ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ

TEL 0280-76-1511

Sangat disarankan bagi anak SD dan SMP untuk masuk perkumpulan Siswa. Perkumpulan Siswa memiliki tujuan untuk

۔Ꮚࡶࡘ࠸࡚

membantu anak mendapatkan teman di daerah dia tinggal. Kegiatan perkumpulan anak meliputi rekreasi, mengikuti

㸦ྂἙᗇ⯋ ⏕ᾭ

Ꮫ⩦ㄢ 0280-22-5111㸧

festival dan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan. Silahkan menghubungi bagian Pembelajaran Kehidupan
untuk mendapatkan informasi detail tentang Perkumpulan Siswa.

ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᏊࡶࡢຍධࢆ࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ࠾ఫࡲ࠸ࡢᆅᇦࡣࠊ࠾Ꮚࡉࢇ
ࡢ࠾㐩సࡾࢆ࠾ᡭఏ࠸ࡍࡿࢧ࣮ࢡࣝࡋ࡚ࠕᏊࡶࠖࡀάືࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
άືෆᐜࡣࠊࣞࢡ࣮ࣞࢩࣙࣥࡸ࠾⚍ࡢཧຍ࡞ᵝࠎ࡛ࠊࡳ࡞ࡉࢇᴦࡋࡃάືࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋᏊࡶࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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۔Informasi tentang Perpustakaan (Kantor cabang Sowa Bagian Sarana Prasarana TEL 0280-92-3111)

۔ᅗ᭩㤋ࡢࡈෆ

㸦⥲ᗇ⯋ タ⟶⌮ㄢ TEL 0280-92-3111㸧

ᮏࡸ㹁㹂➼ࡀࡾࡽࢀࡲࡍ㸦Ⓩ㘓ࡀᚲせ㸧
ࠋ

Bisa meminjam buku, CD dan lain-lain (harus mendaftar)
Perpustakaan Koga

TEL 0280-32-5299
TEL 0280-75-1511

[ྂἙᅗ᭩㤋]

TEL 0280-32-5299

Perpustakaan Miwa

[୕ᅗ᭩㤋]

TEL 0280-75-1511

<Jam operasional> jam 10 pagi sampai 7 malam (Sabtu, Minggu, dan hari libur jam 10 pagi sampai 6 malam)

㸺㛤㤋㛫㸼

༗๓ 10 㹼༗ᚋ 7 (ᅵ࣭᪥࣭⚃᪥ࡣ༗๓ 10 㹼༗ᚋ 6 )

㸺ఇ㤋᪥㸼

᭶ᮎᩚ⌮᪥࣭ᖺᮎᖺጞ࣭≉ูᩚ⌮ᮇ㛫࣭⮫ఇ㤋᪥

[බẸ㤋➼ᅗ᭩ᐊ]

<Hari Libur>

hari penataan di akhir bulan, akhir dan awal tahun, hari penataan khusus, hari libur
sementara

Community center dan ruang baca

୰ኸබẸ㤋

TEL 0280-92-4501

Community center Pusat

TEL 0280-92-4501

ࡘࡘࡳ㤋 (ࡘࡘࡳබẸ㤋)

TEL 0280-98-5530

Tsutsumikan (Community center Tsutsumi)

TEL 0280-98-5530

୰⏣බẸ㤋

TEL 0280-48-1852

Community Center Nakata

TEL 0280-48-1852

࣮ࣘࢭࣥࢱ࣮ ⥲

TEL 0280-31-3211

You Center Sowa

TEL 0280-31-3211

Tone Midorikan (Pusat Pembelajaran Kehidupan Sowa

TEL 0280-92-4000

ࡡ࣑ࢻࣜ㤋 (⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮⥲) TEL 0280-92-4000
㸺㛤㤋㛫㸼

༗๓ 9 㹼༗ᚋ 5 

<Jam Operasional> jam 9 pagi sampai 5 sore

㸺ఇ㤋᪥㸼

᭶ᮎᩚ⌮᪥࣭ᖺᮎᖺጞ࣭≉ูᩚ⌮ᮇ㛫࣭⮫ఇ㤋᪥

<Hari Tutup>

۔య⫱タࡢࡈෆ

hari penataan di akhir bulan, akhir dan awal tahun, hari penataan khusus, hari libur
Sementara

㸦⥲ྜయ⫱㤋 ࢫ࣏࣮ࢶ⯆

ㄢ 0280-92-0555㸧

 ۔Informasi Fasilitas Olahraga (Gedung Olahraga Umum bagian Promosidan Pengembangan Olahraga TEL

ྂἙయ⫱㤋

TEL 0280-31-0341

0280-92-0555)

ྂἙᕷ୰ኸ㐠ືබᅬ

TEL 0280-92-5555

Gedung Olahraga Koga

TEL 0280-31-0341

Taman Olahraga kota Koga

TEL 0280-92-5555
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ྂἙᕷ୰ኸ㐠ືබᅬ Ỉࣉ࣮ࣝ

TEL 0280-92-9000

୕ᗣࡩࢀ࠶࠸ࢫ࣏࣮ࢶࢭࣥࢱ࣮㸦ࣉ࣮ࣝ᭷㸧

TEL 0280-76-7000

ྂἙࢫ࣏࣮ࢶὶࢭࣥࢱ࣮㸦ࣉ࣮ࣝ᭷㸧

TEL 0280-22-3500

┦ㄯෆᐜ
ἲᚊ┦ㄯ
⾜ᨻ┦ㄯ

ண⣙࣭ၥྜࡏඛ
⥲ᗇ⯋㸦ᮏᗇ㸧ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫㄢ
㟁ヰ 0280-92-3111㸦௦⾲㸧
⥲ᗇ⯋㸦ᮏᗇ㸧ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫㄢ
㟁ヰ 0280-92-3111㸦௦⾲㸧
⥲ᗇ⯋㸦ᮏᗇ㸧ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫㄢ

⛯ົ┦ㄯ

㟁ヰ 0280-92-3111㸦௦⾲㸧
㸦ண⣙ࡣ┤᥋㛵ᮾಙ㉺⛯⌮ኈ ྂἙᨭ㒊
㸦㟁ヰ␒ྕࡣᗈሗ࠾▱ࡽࡏ∧ࡲࡓࡣ㹆㹎࡚☜ㄆ㸧
㸧

ேᶒ┦ㄯ
ዪᛶ┦ㄯ
㞀ᐖ⪅┦ㄯ
ᾘ㈝⏕ά┦ㄯ
ฟᙇᖺ㔠┦ㄯ

⥲ᗇ⯋㸦ᮏᗇ㸧ேᶒ࣭⏨ዪඹྠཧ⏬ᐊ
㟁ヰ 0280-92-3111㸦௦⾲㸧
⚟♴⥲ົㄢ㸦⥲⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠕᗣࡢ㥐ࠖෆ㸧
㟁ヰ 0280-92-5771
㞀ࡀ࠸⚟♴ㄢ㸦⥲⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࠕᗣࡢ㥐ࠖෆ㸧
㟁ヰ 0280-92-4919
ྂἙᕷᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮
㟁ヰ 0280-92-8811
ୗ㤋ᖺ㔠ົᡤ
㟁ヰ 0296-25-0829

⤖፧┦ㄯ

ྂἙᕷ♫⚟♴༠㆟

ᚰ㓄ࡈ┦ㄯ

㟁ヰ 0280-48-0808

ᗣ⟶⌮㛵

⚟♴⥲ົㄢ㸦ᗣࡢ㥐ෆ㸧㟁ヰ 0280-92-5771

ࡍࡿ┦ㄯ

ᗣ࡙ࡃࡾㄢ㸦ྂἙ⚟♴ࡢ᳃㤋㸧㟁ヰ 0280-48-6883
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Kolam renang hangat di Taman Olahraga kota Koga

TEL 0280-92-9000

Pusat Olahraga dan Kesehatan Miwa (Ada kolam renang)

TEL 0280-76-7000

Pusat Pertukaran Olahraga Koga (Ada kolam renang)

TEL 0280-22-3500

⏕۔άᨭࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚
ἲᚊ┦ㄯ࣭ேᶒ┦ㄯ࣭⛯ົ┦ㄯ࣭ዪᛶ┦ㄯ࣭ᚰ㓄ࡈ┦ㄯ࣭ᖺ㔠┦ㄯ࣭⏕ά┦ㄯ
࡞ࡢྛ✀┦ㄯ❆ཱྀࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾Ẽ㍍ࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Jenis Konsultasi

Reservasi dan Informasi

Konsultasi Hukum

Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian Pelayanan Warga

┦ㄯ❆ཱྀࡀศࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠊᕷẸ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ᑓ⏝ࢲࣖࣝ TEL 0280-92-1166


TEL 0280-92-3111 (hotline)
Konsultasi Administrasi

Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian Pelayanan Warga
TEL 0280-92-3111 (hotline)

Konsultasi Pajak

⫱۔ඣฟ⏘ࡘ࠸࡚

TEL 0280-92-3111 (hotline)

TEL 0280-48-6881࣭6882㸧
㸺ࡇࢇ࡞ࡣࠊᗣ࡙ࡃࡾㄢࡀ❆ཱྀ࡛ࡍࠋࡈ⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸼

(Reservasi langsung ke Asosiasi Akuntan Kanto Shinetsu cabang Koga

࣭ዷፎࡋ࡚ẕᏊᗣᡭᖒࢆࡶࡽ࠺

(Nomer telepon silahkan dilihat di informasi public dan website)
Konsultasi Hak Asasi

࣭㉥ࡕࡷࢇࡢẼࡸᡂ㛗ࡢ☜ㄆࠊᰤ㣴ࡢࡾ᪉࡞ࡘ࠸࡚⪺ࡁࡓ࠸

Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian hak Asasi dan Penyetaraan Gender

࣭Ꮚࡶࡢண㜵᥋✀ࡸᗣデᰝࡢࡇ࡛⪺ࡁࡓ࠸

TEL 0280-92-3111 (hotline)
Konsultasi Kewanitaan

ձዷፎࡋࡓࡽ࣭࣭ዷፎࡋࠊ་ᖌࡢデᐹࢆཷࡅ࡚⏘ࡲࢀࡿ᪥ࡀࢃࡗࡓࡽࠊዷፎ

Bagian Kesejahteraan Umum (PXVDW.HVHMDKWHUDDQ6RZDGLGDODP͆.HQNRQR(NL͇

TEL 0280-92-5771
Konsultasi Penderita Cacat

ᒆࢆฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋẕᏊᗣᡭᖒデࡢཷデ⚊ࢆ࠾Ώࡋ

Bagian Kesejahteraan Penderita Cacat Pusat Kesejahteraan Sowa di GDODP͆.HQNRQR(NL͇

ࡋࡲࡍ㸦⏦ㄳࡢ㝿ࡣᗣಖ㝤ドࠊ༳㚷ࡀᚲせ㸧
ࠋ

TEL 0280-92-4919
Konsultasi Konsumen

㸦ྂἙ⚟♴ࡢ᳃㤋 ᗣ࡙ࡃࡾㄢ

Kantor Cabang Sowa (Kantor Utama) Bagian Pelayanan Warga

ͤ⚟♴ࡢ᳃㤋㸦ᗣ࡙ࡃࡾㄢ㸧
࣭ྂἙᗇ⯋㸦ᅜಖᖺ㔠ㄢ㸧
࣭

Pusat Konsumen kota Koga

⥲ᗇ⯋㸦ᅜಖᖺ㔠❆ཱྀᐊ㸧
࣭୕ᗇ⯋㸦ᅜಖᖺ㔠❆ཱྀᐊ㸧
TEL 0280-92-8811
Konsultasi Pensiun

࡛ẕᏊᗣᡭᖒࡢࡀཷࡅࡽࢀࡲࡍࠋ

Kantor Pensiun Shimodate

ղண㜵᥋✀࣭࣭࣭⣽⳦ࡸ࢘ࣝࢫ࡛㔜࠸≧࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊண㜵ࡍࡿࡓࡵ

TEL 0296-25-0829
Konsultasi Pernikahan

Aliansi Kesejahteraan Masyarakat Koga

Konsultasi Permasalahan

TEL 0280-48-0808

Konsultasi Kesehatan

Bagian Kesejahteraan Umum (di dalam Kenko no Eki) TEL 0280-92-5771)

⾜࠸ࡲࡍࠋ
࠙Ꮚࡶࠚᐃᮇࡢ᥋✀ࡣࣄࣈࠊᑠඣ⏝⫵⅖⌫⳦ࠊࢪࣇࢸ࣭ࣜ◚യ
㢼࣭ⓒ᪥တ࣭࣏ࣜ࢜㸦ᅄ✀ΰྜࡲࡓࡣ୕✀ΰྜ࣭࣏ࣜ࢜㸧
ࠊ㹀㹁
㹅ࠊ㯞ࡋࢇ࣭㢼ࡋࢇΰྜࠊỈࡰ࠺ࡑ࠺ࠊ᪥ᮏ⬻⅖ࠊࢪࣇࢸ࣭ࣜ

Bagian Promosi Kesehatan (Koga Fukushi no Morikaikan) TEL 0280-48-6883

◚യ㢼㸦✀ΰྜ㸧
ࠊᏊᐑ㢕ࡀࢇண㜵࣡ࢡࢳ࡛ࣥᑐ㇟ᖺ㱋ࡢ᪉ࡣ
↓ᩱ࡛ࡍࠋ࠾ࡓࡩࡃࡐࠊࡳࡎࡰ࠺ࡑ࠺ࠊB ᆺ⫢⅖ࠊࣟࢱ࢘ࣝ
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ࢫࠊࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨࡣ௵ព᥋✀ࡢࡓࡵࠊ㈝⏝ࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ࡛ࡍࠋ

۔Tentang Pelayanan Bantuan Kehiduoan Sehari-hari
Terdapat berbagai jenis layanan konsultasi seperti Konsultasi Hukum, Konsultasi Hak Asasi, Konsultasi Pajak,
Konsultasi Kewanitaan, Konsultasi Permasalahan, Konsultasi Pensiun,Konsultasi Kehidupan dll. Jangan ragu
untuk menggunakan layanan tersebut.
Apabila tidak mengetahui tempat konsultasi, silahkan menghubungi nomor telepon khusu bagian konsultasi warga
TEL 0280-92-1166

 ۔Tentang Perawatan Anak dan Persalinan (Bagian Promosi Kesehatan Koga Fukushi no Morikaikan TEL
0280-48-6881/6882)
<Pada saat seperti ini silahkan menggulanan layanan di bagian Promosi Kesehatan>
. Pada saat hamil dan menerima buku ibu dan anak
. Pada saat anak sakit atau mengetahui perkembangan anak, juga saat ingin bertanya tentang bagaimana anak
mendapat gizi yang cukup, dll.
. Pada saat ingin bertanya tentang imunisasi anak dan general check up
ձ

Jika hamil: Jika hamil dan telah mengetahui hari melahirkan dari dokter, daftarkan kehamilan anda. Anda
harus mengumpulkan buku Ibu dan anak juga bukti pemeriksaan rutin (ketika mendaftar diperlukan kartu
asuransi dan stempel)
ͤBuku Ibu dan Anak diterbitkan oleh Fukushi no Morikaikan (Bagian Promosi Kesehatan), kantor cabang
Koga (Bagian Asuransi Kesehatan dan Pensiun), kantor cabang Sowa (bagian Asuransi Kesehatan dan pensiun),
dan kantor cabang Miwa (bagian Asuransi Kesehatan dan pensiun)

ղ

Imunisasi: Dilaksanakan untuk mencegah agar tidak sakit parah dikarenakan bakteri dan virus.
࠙ Anak-anak ࠚ Imunisasi rutin meliputi Hib, Meningitis bakteri, Difteri-Pertusis-Tetanus-Polio
(DPT+Polio), BCG(Tuberkulosis), Campak dan Rubela, Cacar Air, Ensefalitis Jepang, Difteri-Tetanus(DT),
dan Vaksinasi Kanker leher Rahim gratis untuk orang dengan usia yang memenuhi syarat. Biaya imunisasi
Gondok, cacar air, hepatitis B, rotavirus, dan influenza harus ditanggung sendiri karena merupakan
imunisasi tambahan.
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ճᏊࡶࡢデ࣭࣭࠾Ꮚࡉࢇࡢᗣ≧ែࡸᡂ㛗Ⓨ㐩ࢆ☜ㄆࡋࠊࡸ࡞ᡂ㛗ࢆ

ճ

ಁࡍࡓࡵ⾜࠸ࡲࡍࠋ

Pemeriksaan kesehatan anak: Dilaksanakan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang sehat serta
mengetahui pencapaian pertumbuhan dan kondisi kesehatan anak.

1 ࢣ᭶ඣデ

ฟ⏘㝔࡚ᐇ㸦⮬㈝㸧

Pemeriksaan kesehatan usia 1 bulan

Dilaksanakan oleh RS tempat melahirkan (biaya sendiri)

3㹼4 ᭶ඣデ

⚟♴ࡢ᳃㤋࣭ᗣࡢ㥐࣭୕ᆅᇦ⚟

Pemeriksaan kesehatan usia 3-4 bulan

Dilaksanakan di Fukushi no Morikaikan, Kenko no Eki, Pusat

9㹼11 ᭶ඣデ

♴ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛᆅ༊࡚ᐇࠋ๓

Kesejahteraan tiap wilayah di Miwa. Sebelumnya akan

ࡈෆࢆ㒑㏦ࡋࡲࡍࠋ

dikirimkan informasi melalui pos.

ᕷ࡛ࡋࡓஙඣ୍⯡ᗣデᰝཷデ

Pemeriksaan kesehatan usia 9-11 bulan

⚊ࢆ⏝ࡋ་⒪ᶵ㛵࡛ᐇ

pemeriksaan kesehatan balita yang diterbitkan oleh kota.

ࠋ
1 ṓ 6 ᭶ඣデ

Pemeriksaan kesehatan usia 1.5 tahun

Pemeriksaan kesehatan anak 3 tahun:

3 ṓඣデ͐⚟♴ࡢ᳃㤋࣭ᗣࡢ㥐࣭

Dilaksanakan di Fukushi no Morikaikan, Kenko no Eki, Pusat

୕ᆅᇦ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛᆅ༊࡚

Kesejahteraan tiap wilayah di Miwa. Sebelumnya akan

ᐇࠋ๓ࡈෆࢆ㒑㏦ࡋࡲࡍࠋ

dikirimkan informasi melalui pos.

մᏊ⫱࡚┦ㄯ࣭࣭࣭Ꮚࡶࡢࡇࡇࢁࡸࡽࡔࡢࡇ࡛ᚰ㓄࡞ࡁࡣ┦ㄯࡋ࡚

մ

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ۑ㟁ヰ┦ㄯ

Dilakukan di lembaga kesehatan dengan menggunakan tiket

Konsultasi Perawatan Anak: Silahkan berkonsultasi ketika anda khawatir dengan tubuh dan psikologi anak.
ۑ

⚟♴ࡢ᳃㤋㸦ᗣ࡙ࡃࡾㄢ

Konsultasi dengan telepon

Fukushi no Morikaikan (Bagian Promosi Kesehatan TEL

0280-48-6881)
ۑ

TEL0280-48-6881㸧

Konsultasi Kesehatan Balita

ۑஙᗂඣᗣ┦ㄯ ⚟♴ࡢ᳃㤋࣭ᗣࡢ㥐㸦᭶ 1 ᅇ㸧୕ᆅᇦ⚟

Fukushi no Morikaikan, Kenko no Eki (sebulan sekali)
Pusat Kesejahteraan daerah Miwa (bulan-bulan tertentu)

♴ࢭࣥࢱ࣮㸦㝸᭶㸧
۔Tentang General Check Up (Koga Fukushi no Morikaikan bagian Promosi Kesehatan TEL 0280-48-6883)

 ۔ ᗣ デ ᩿  ࡘ ࠸ ࡚

(ྂἙ⚟♴ࡢ᳃㤋 ᗣ࡙ࡃ

ࡾㄢ TEL 0280-48-6883)
࣭ᗣデᰝࠊࡀࢇ᳨デࢆᕼᮃࡢ

z

Ketika ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kanker

z

Ketika ingin bertanya tentang general check up untuk orang dewasa

z

Ketika ingin berkonsultasi tentang tubuh anda dan keluarga anda

Silahkan menghubungi bagian Promosi kesehatan.

࣭࠾࡞ࡢᗣデ᩿ࡘ࠸࡚⪺ࡁࡓ࠸
࣭࠶࡞ࡓࡸᐙ᪘ࡢࡽࡔࡢࡇࡀᚰ㓄࡛┦ㄯࡋࡓ࠸
ࡐࡦࠊᗣ࡙ࡃࡾㄢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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۔ㆤಖ㝤ࡘ࠸࡚

۔Tentang Asuransi Perawatan untuk Manula (Kenko no Eki bagian Asuransi Perawatan untuk manula TEL

㸦ᗣࡢ㥐 ㆤಖ

0280-92-4921)

㝤ㄢ TEL 0280-92-4921㸧

z

࣭ㆤಖ㝤ࡣࠊ40 ṓ௨ୖࡢࡳ࡞ࡉࢇࡀಖ㝤ᩱࢆ㈇ᢸࡋࠊㆤࢆᚲせࡉࢀࡿ᪉

Asuransi Perawatan Manula adalah sistem yang menanggung biaya asuransi warga yang telah berusia
40 tahun atau lebih, guna membantu orang-orang yang membutuhkan perawatan dan juga meringankan beban

ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿㆤࡢᏳࡸ㈇ᢸࢆ♫య࡛ᨭ࠼ࡿไᗘ࡛ࡍࠋ

dan kekhawatiran bagi keluarga.

࣭ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ65 ṓ௨ୖ࡛ㆤࡸᨭࡀᚲせ࡞≧ែ࡞ࡗࡓࡁࠊ࠶

z

Pelayanan Asuransi Perawatan Manula bisa digunakan ketika berusia 65 tahun atau lebih dan dalan

ࡿ࠸ࡣ 40㹼64 ṓࡲ࡛ࡢ᪉࡛ࠊ≉ᐃࡢࡀཎᅉ࡛ㆤࡸᨭࡀᚲせ࡞≧ែ

keadaan membutuhkan bantuan, atau untuk orang yang berusia 40-64 tahun yang membutuhkan bantuan

࡞ࡗࡓࡁ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ

dikarenakan penyakit tertentu.

࣭㸯ᖺ௨ୖ᪥ᮏఫࡴ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ 40 ṓ௨ୖࡢ᪉ࡣࠊㆤಖ㝤ຍධࡍࡿ

z

ᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

tahun dan berusia 40 tahun lebih.

࣭ㆤಖ㝤ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿ㝿ࡣࠊせㆤࡢㄆᐃࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ

z

࣭ㆤಖ㝤ࡢࡈ┦ㄯࡣࠊㆤಖ㝤ㄢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

۔㧗㱋⚟♴ᅾᏯࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚

Untuk bisa masuk Asuransi Perawatan Manula, harus memiliki izin tinggal di Jepang lebih dari satu

perawatan.
z

㸦ᗣࡢ㥐 㧗㱋⚟

♴ㄢ σ 0280-92-5838㸧

Ketika menggunakan pelayanan asuransi perawatan manula, dibutuhkan penetapan diperlukannya

Untuk konsultasi Asuransi Perawatan Manula, silahkan menghubungi Bagian Asuransi Perawatan Manula.

۔Tentang Pelayanan Kesejahteraan Manula di rumah (Kenko no Eki Bagian Kesejahteraan Manula TEL 0280-92-5838)

㧗㱋⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊྂἙᕷఫᡤⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 65 ṓ௨ୖࡢࡦࡾᬽࡽࡋ㧗

Pelayanan Kesejahteraan Manula adalah pelayanan yang diperuntukkan untuk manula yang tinggal di Koga berusia

㱋⪅ཬࡧ㧗㱋⪅ࡢࡳࡢୡᖏࡀᑐ㇟࡞ࡾࠊඖẼ࡛⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛

65 tahun ke atas yang hidup sendiri dan keluarga yang hanya terdapat manula saja, agar mereka bisa hidup

ࡁࡿࡼ࠺ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

mandiri dan sehat.

ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡢࡈ┦ㄯࡣࠊ㧗㱋⚟♴ㄢ࠾ၥྜࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Konsultasi tentang bentuk pelayanannya, silahkan menghubungi bagian Kesejahteraan Manula.

࡚࠸ࡘࡳࡈ۔

㸦୕ᗇ⯋ ⎔ቃㄢ

TEL 0280-76-1511㸧

۔Tentang Sampah (Kantor Cabang Miwa Bagian Lingkungan TEL 0280-76-1511)
 ۑMari taati peraturan.

ࢇࡕࡁࡣ࣮ࣝࣝۑᏲࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ

Hari dan waktu pembuangan sampah dan sampah daur ulang sudah ditetapkan. Apabila membuang sampah di luar

ࡈࡳࡸ㈨※ࡈࡳࢆฟࡍ᭙᪥࣭㛫ࡣỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ௨እࡢ᪥ฟࡍ㸪

hari tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar.

࿘ᅖ㏞ᝨࡀࡾࡲࡍࠋ

Jika membuang sampah, patuhilah 䇾Cara memilah dan membuang sampah rumah䇿 dan buanglah sampah di hari, waktu

ࡈࡳࢆฟࡍሙྜࡣࠊ
ࠕᐙᗞࡈࡳࡢศࡅ᪉࣭ฟࡋ᪉ࠖᚑ࠸ࠊỴࡵࡽࢀࡓ᭙᪥࣭

dan tempat yang ditetapkan.

㛫࣭ሙᡤࡁࡕࢇฟࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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㸺ࡈࡳࡢฟࡋ᪉㛵ࡍࡿ┦ㄯ❆ཱྀ㸼

<Tempat konsultasi tentang Cara Membuang Sampah>

[ྂἙᆅ༊]࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ྂἙࢡ࣮ࣜࣥࢭࣥࢱ࣮
[⥲࣭୕ᆅ༊]࣭࣭࣭࣭⎔ቃㄢ

TEL 0280-22-6353

TEL 0280-76-1511

࠾ࡢ࡚࠸ࡘ⛯۔㢪࠸

Daerah Koga: Koga Clean Center

TEL 0280-22-6353

Daerah Sowa dan Miwa: Bagian Lingkungan

TEL 0280-76-1511

۔Himbauan Tentang Pajak (Kantor Cabang Koga Bagian Pajak Warga TEL 0280-22-5111)

㸦ྂἙᗇ⯋ ᕷ

Ẹ⛯ㄢ TEL 0280-22-5111㸧

Pelayanan kesejahteraan, pendidikan, bencana, sampah, dan administrasi lainnya terlaksana dengan pajak
warga.

ྂἙᕷࡢ⚟♴ࠊᩍ⫱ࠊ㜵⅏ࠊࡈࡳฎ⌮࡞ᵝࠎ࡞⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᕷ⛯ࡼࡗ
࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

Bagi yang bukan berkewarganegaraan Jepang dan memenuhi persyaratan harus membayar pajak, mereka
berkewajiban membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

᪥ᮏᅜ⡠ࡢ࡞࠸᪉ࡶ୍ᐃࡢ᮲௳ヱᙜࡍࡿ᪉ࡣ⛯㔠ࢆ⣡ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ

Di bawah ini akan dijelaskan tentang surat pajak individu, pajak kendaraan, dan pajak penduduk.

࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊヱᙜࡍࡿ᪉ࡣ⣡ᮇ㝈ࡲ࡛ᚲࡎ⣡ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪
࠸ࡋࡲࡍࠋ

<Pajak Individu>

ಶேఫẸ⛯ࠊ㍍⮬ື㌴⛯ࠊఫẸ⛯ࡢド᫂᭩ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ

ۑ

Orang yang membayar pajak

. Orang yang tinggal di Koga pada 1 Januari di tahun itu harus melaporkan pendapatan (termasuk pengembalian

㸺ಶேఫẸ⛯㸼

pajak.

⛯ۑ㔠ࢆ⣡ࡵࡿ᪉
࣭ࡑࡢᖺࡢ㸯᭶㸯᪥ྂἙᕷ࠾ఫࡲ࠸ࡢ᪉ࡣࠊධࡢ⏦࿌㸦㑏ࢆྵࡴ㸧ࡀ

. Selama Januari sampai Desember tahun sebelumnya, orang yang memiliki jumlah pendapatan yang ditetapkan,
menjadi wajib pajak.

ᚲせ࡛ࡍࠋ

ͤApabila tidak melaporkan pendapatan, yang bersangkutan tidak bisa mendapatakan surat pajak. Anda harus

࣭๓ᖺࡢ 1 ᭶ࡽ 12 ᭶ࡲ୍࡛ᐃࡢධࡀ࠶ࡿேࡣㄢ⛯ࡉࢀࡲࡍࠋ

melaporkan pendapatan karena untuk mengajukan visa bekerja dan visa permanent resindence, mengubah dan

ͤ⏦࿌ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡣ⛯ド᫂ࢆⓎ⾜࡛ࡁࡲࡏࢇࠋᑵປࣅࢨࠊỌఫࣅࢨࡢ⏦

memperpanjang status tinggal dibutuhkan surat pajak.

ㄳࠊᅾ␃㈨᱁ࡢኚ᭦ࠊ᭦᪂ࡣ⛯ド᫂ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊᚲࡎ⏦࿌ࢆ

ۑ

ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Cara Pembayaran
. Pengumpulan Pajak Spesial

ۑ⣡᪉ἲ

Orang yang bekerja di perusahaan, pajak selama setahun akan diambil dari gaji tiap bulan.

࣭≉ูᚩ

. Pengumpulan Pajak Biasa

♫࠾ࡵࡢ᪉࡛㸯ᖺ㛫ࡢ⛯㔠ࢆẖ᭶ࡢ⤥ࡽኳᘬࡁࡉࢀࡲࡍࠋ

Wiraswasta dan lainnya, pajak setahun akan ditagihkan 4 kali

࣭ᬑ㏻ᚩ
⮬Ⴀ࡞ࡢ᪉࡛㸯ᖺ㛫ࡢ⛯㔠ࢆ㸲ᅇ࡛⣡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
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6 ᭶㸯ᖺศࡢ⛯㢠ࡢ㏻▱᭩ࢆ㏦ࡋࡲࡍࠋ⣡ᮇ㝈ࡣ 6 ᭶ࠊ8 ᭶ࠊ10 ᭶ࠊ1

࣭⣡⛯ド᫂᭩ 㸦⣡ࡍࡁᖺ⛯㢠ࠊ⣡ࡋࡓ㢠ࠊᮍ⣡㢠ࡀグ㍕㸧

᭶ࡢᮎ᪥࡞ࡾࡲࡍࠋ
ͤྂἙᕷእ㌿ฟ㸦ᖐᅜ㸧ࡉࢀࡿࡁࡣࠊᚲࡎṧࡾࡢ⛯㢠ࢆΎ⟬ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
ۑಶேఫẸ⛯ࡢ⛯⋡
࣭ᡤᚓ

ᕷẸ⛯ 6㸣

┴Ẹ⛯ 4㸣㸦ࡑࢀࡒࢀ⟬ฟࡋ࡚ྜィࡋࡲࡍ㸧

࣭ᆒ➼

ᕷẸ⛯ 3,500  ┴Ẹ⛯ 2,500 㸦୍ᚊ㸧

ᡤᚓᆒ➼ࡢྜィࡀಶேఫẸ⛯࡞ࡾࡲࡍࠋ
⛯ۑ㔠ࡢ⣡ࡘ࠸࡚
࣭⣡ᮇ㝈⣡ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⣡ࢆಁࡍ╩ಁ≧ࡀⓎ㏦ࡉࢀࡲࡍࠋࡉࡽ⣡
ࡢ࡞࠸ሙྜࡣࠊᘏ㔠㸦᭱ᖺ 14.6㸣㸧ࡀຍ⟬ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡈὀព㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸺㍍⮬ື㌴⛯㸼
ẖᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㍍⮬ື㌴ࠊࣂࢡ➼ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡁ㍍⮬ື㌴⛯ࡀࡾ
ࡲࡍࠋ
ۑ⣡ᮇ㝈
ẖᖺ 5 ᭶ୖ᪪⣡⛯㏻▱᭩ࡀ㏦ࡉࢀࠊ5 ᭶ᮎ᪥ࡀ⣡ᮇ㝈࡞ࡾࡲࡍࠋ
ۑ⣡ᮇ㝈ࢆ㐣ࡂࡿࠊᘏ㔠㸦᭱ᖺ 14.6㸣㸧ࡀຍ⟬ࡉࢀࡲࡍࠋ
ۑே㍍⮬ື㌴ࢆㆡࡿሙྜࡣࠊᚲࡎྡ⩏ኚ᭦㸦ᗫ㌴㸧ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊྂἙᕷእ㌿ฟ
㸦ᖐᅜ㸧ࡍࡿ㝿ࡶࠊᚲࡎᗫ㌴ᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸺ఫẸ⛯ࡢド᫂᭩㸼
ۑド᫂᭩ࡢ✀㢮
࣭ㄢ⛯ド᫂᭩ 㸦๓ᖺ୰ࡢᡤᚓཬࡧᕷ┴Ẹ⛯ࡢᖺ⛯㢠ࡀグ㍕㸧
࣭㠀ㄢ⛯ド᫂᭩㸦๓ᖺ୰ࡢᡤᚓཬࡧᕷ┴Ẹ⛯ࡀㄢ⛯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ド᫂㸧
࣭ᡤᚓド᫂᭩ 㸦๓ᖺ୰ࡢᡤᚓࡢࡳࡀグ㍕㸧
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Akan dikirimkan pemberitahuan besar pajak yang harus dibayarkanpada bulan Juni. Jatuh tempo pembayaran
di hari terakhir bulan Juni, Agustus, Oktober dan Januari.
ͤKetika akan pindah ke luar Koga atau pulang ke negara asal, pastikan anda membayar sisa pajak tertagih.
ۑ

Persentase pajak Individu
. Pajak Pendapatan

Pajak kota 6% Pajak Prefektur 4% (dihitung masing-masing dan di total)

. Pajak Persamaan

Pajak kota 3.500 yen Pajak Prefektur 2.500 yen (semua sama)

Pajak Individu adalah hasil penjumlahan Pajak Pendapatan dan Pajak Persamaan.
ۑ

Tentang Keterlambatan Pembayaran Pajak
. Apabila sampai jatuh tempo pajak belum terbayarkan, akan dikirimkan surat penagihan. Harap
berhati-hati, jika masih belum terbayarkan juga, akan dikenakan denda (paling besar 14.6%).

<Pajak Kendaraan>
Pemilik kendaraan seperti mobil dan motor, setiap tahun pada 1 April akan dikenakan pajak kendaraan.
ۑ

Jatuh Tempo
Akan dikirimkan tagiahn pajak setiap tahun di awal bulan Mei dan batas pelunasan di hari terakhir
bulan Mei.

ۑ

Kalau melebihi tanggal jatuh tempo, akan dikenakan denda (paling besar 14.6%).

ۑ

Jika memberikan kendaraan kepada orang lain, jangan lupa untuk mengurus balik nama (dibuang)
Selain itu, jika pindah ke luar Koga, atau pulang ke negara asal, harus mengurus izin pembuangan
kendaraan tersebut.

<Surat Pajak>
ۑ

Jenis Surat pajak
. Surat Wajib Pajak (Tertulis pendapatan tahun sebelumnya dan tagihan pajak kota dan pref.)
. Surat Bukan Wajib Pajak (Tertulis pendapatan tahun sebelumnya dan menyatakan bahwa bukan wajib
pajak)
. Surat Keterangan Pendapatan (Hanya tertulis jumlah pendapatan tahun sebelumnya)
. Surat tagihan Pajak (Tertulis jumlah pajak yang harus dibayarkan, pajak yang telah terbayarkan,
dan pajak yang belum terbayarkan)
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ۑド᫂᭩ᡭᩘᩱ

ࡲࡍࠋ

࣭1 ㏻ 300 㸦⣡⛯ド᫂᭩ࡣ㸯⛯┠ 300 㸧
㸺⛯㛵ࡍࡿ┦ㄯ❆ཱྀ㸼
[ྂἙᗇ⯋] ᕷẸ⛯ㄢ

TEL 0280-22-5111

㸺ド᫂᭩ࡢሙᡤ㸼
[ྂἙᗇ⯋] ᕷẸ⛯ㄢ

TEL 0280-22-5111

[⥲ᗇ⯋] ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫㄢ

TEL 0280-92-3111

[୕ᗇ⯋] ᕷẸࢧ࣮ࣅࢫᐊ

TEL 0280-76-1511

ୖ۔ୗỈ㐨⏝㛤ጞ㺃Ṇࡢᒆฟࡘ࠸࡚

㸦୕ᗇ⯋ Ỉ

㐨ㄢ TEL 0280-76-1511㸧
ୖୗỈ㐨ࡢ⏝㛤ጞ࣭Ṇࡢᒆฟࡣࠊᮏேᐙ᪘ࡲࡓࡣ௦⌮ேࡀࠊỈ㐨ᩱ㔠࠾
ᐈᵝࢭࣥࢱ࣮❆ཱྀ࡚ࠊᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᩱ㔠ࡢ࠾ᨭᡶ࠸ࡣࠊỈ㐨ᩱ㔠࠾ᐈᵝࢭࣥࢱ࣮ࠊྛᗇ⯋ࠊᕷෆࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡲࡓࡣ
ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺ࡛࠾ᨭᡶ࠸ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
[ྂἙᗇ⯋] Ỉ㐨ᩱ㔠࠾ᐈᵝࢭࣥࢱ࣮ TEL 0280-21-1065

 ۔㜵 ⅏ ᑐ ⟇  ࡘ ࠸ ࡚

㸦⥲ᗇ⯋ ༴ᶵ⟶⌮㜵
⅏ㄢ TEL 0280-92-3111㸧

ࠕᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓࡽ࣭࣭࣭ࠖ
㸺⮬Ꮿ㸼ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚ࡶࠊ࠶ࢃ࡚࡚㏨ࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞄㏆ᡤ࡛༠ຊࡋ࡚ึᮇᾘ
ⅆࡸᩆຓάື࠶ࡓࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ㑊㞴ࡣ᭱ᚋࡢᡭẁ࡛ࡍࠋᘏ↝ࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡿ
ࡁࡣ㑊㞴ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
㸺㑊㞴ሙᡤཬࡧ㑊㞴ᡤ㸼ᕷ࡛ࡣࠊྛᑠ୰㧗➼Ꮫᰯ➼ࠊබඹタࢆ㑊㞴ሙᡤࡋ࡚
ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻ⮬ࡈ㑊㞴ሙᡤࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡾ
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 ۑBiaya penerbitan surat pajak
. 1 lembar 300 yen (1 lembar pertama Surat tagihan pajak 300 yen)

<Tempat Konsultasi Pajak>
Kantor Cabang Koga Bagian Pajak Warga

TEL 0280-22-5111

<Tempat Penerbitan Surat>
Kantor cabang Koga Bagian Pajak Warga

TEL 0280-22-5111

Kantor cabang Sowa Bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-92-3111

Kantor cabang Miwa bagian Pelayanan Warga

TEL 0280-76-1511

۔Tentang pelaporan memulai dan mengakhiri penggunaan air (kantor Cabang Miwa Bagian Air TEL 0280-76-1511
Pelaporan untuk memulai atau mengakhiri penggunaan air, silahkan dilaksanakan oleh yang bersangkutan,
keluarga, atau agen di Pusat Pelayanan Customer dan Tagihan Air.
Pembayaran air bisa dilakukan di Pusat Pelayanan Customer dan Tagihan Air, masing-masing kantor cabang,
instansi perbankan di dalam kota atau di mini market.
Kantor Cabang Koga Pusat Pelayanan Customer dan Tagihan Air TEL 0280-21-1065

۔Tentang Penanganan Bencana (kantor cabang Sowa bagian Bencana dan Crisis Center TEL 0280-92-3111)
Jika terjadi gempa bumi:
<di Rumah> meskipun terjadi gempa, jangan terburu-buru kabur, tetapi mari bersama tetangga bekerja sama untuk
memadamkan api dan melakukan usaha penyelamatan. Mengungsi adalah langkah terakhir. Jika dirasa kebakaran
akan meluas, segeralah mengungsi.
<di Tempat Pengungsian> Kota menetapkan SD, SMP, SMA dan fasilitas public lainnya untuk menjadi tempat
pengungsian. Adapula tempat pengungsian yang ditetapkan oleh Rukun Warga.
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࡞࠾ࠊఫᒃࢆ႙ኻࡍࡿ࡞㛗㛫ࢃࡓࡾᩆຓࢆᚲせࡍࡿ⿕⅏⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

Lebih lanjut, apabila sampai kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan pertolongan dalam jangka waktu

Ꮫᰯ➼ࢆ㑊㞴ᡤࡋ࡚㛤タࡋࠊᐟἩࡸ㣗ᩱ➼ࡢᥦ౪ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࠋ㑊㞴ሙᡤཬ

yang lama, sekolah dll akan dijadikan tempat pengungsian dan akan disediakan tempat tinggal dan bahan makanan.

ࡧ㑊㞴ᡤࡣᚲࡎ๓☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Pastikan sebelumnya di mana lokasi tempat pengungsian.

ۑ㑊㞴ࢆࡍࡿࡁࡣࠊ࡞ࡿࡃᚐṌ࡛㑊㞴ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ۑKetika mengungsi, usahakan mengungsi dengan berjalan kaki.

ۑᣢࡕ≀ࡣᚲせရࡢࡳࡋ࡚ࠊ⫼㈇࠺ࡼ࠺ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ۑUsahakan hanya membawa barang-barang yang penting.

ۑ㠀ᖖᣢฟရࢆࠊ࠸ࡘ࡛ࡶᣢࡕฟࡏࡿࡼ࠺‽ഛࡋ࡚࠾ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠋ

ۑSiapkanlah barang-barang darurat yang selalu bisa dikeluarkan dan dibawa sewaktu-waktu.

۔Tentang Nomor Telepon Gawat Darurat (Kantor cabang Sowa Bagian Bencana dan Crisis Center & Bagian Lalu

⥭۔ᛴ㐃⤡ඛࡘ࠸࡚

㸦⥲ᗇ⯋ ༴ᶵ⟶⌮㜵⅏ㄢ࣭㏻㜵
≢ㄢ TEL 0280-92-3111㸧

ۑⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓࡁࡣ࣭࣭࣭ᾘ㜵⨫

119 ␒

Lintas TEL 0280-92-3111)
ۑKetika terjadi kebakaran:

Pemadam kebakaran

119

ۑKetika nyawa terancam berupa sakit mendadak, kecelakaan lalin dll: Pemadam kebakaran (Ambulance)

ۑᛴࡸ㏻ᨾ࡞࡛ࠊ⏕ࡀ༴㝤࡞ࡁࡣ࣭࣭࣭ ᾘ㜵⨫㸦ᩆᛴ㌴㸧119 ␒

119

⨥≢ۑ᭷ࡗࡓࡁࡣ࣭࣭࣭㆙ᐹ⨫

110 ␒

ۑKetika terjadi kejahatan

Kantor Polisi

110

ۑ㏻ᨾ࠶ࡗࡓࡁ࣭࣭㆙ᐹ⨫

110 ␒

ۑKetika mengalami kecelakaan

Kantor Polisi

110

㸺ࢣ࢞ࡢ࡞࠸ሙྜ㸼

<Saat tidak terluka>

ᨾࡢ⥆Ⓨࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊࡢ㏻ࡢጉࡆ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺Ᏻ࡞ሙᡤ㌴ࢆ⛣

Untuk menghindari kecelakaan lanjutan, agar tidak mengganggu lalu lintas, pindahkan kendaraan ke tempat yang

ືࡉࡏ࡚ࠊ㆙ᐹ㐃⤡ࡋ࡚ᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

aman, hubungi polisi dan ikuti petunjuk dari mereka.

㸺ࢣ࢞ࡀ࠶ࡿሙྜ㸼

<Saat Terluka>

㈇യ⪅ࢆࡴࡸࡳືࡉ࡞࠸᪉ࡀࡼ࠸ࡀࠊᚋ⥆ᨾࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ᪩ࡃ

Lebih baik tidak menggerakkan tubuh korban, tetapi jika ada ketakukan akan terjadinya kecelakaan lanjutan,

㈇യ⪅ࢆᩆฟࡋ࡚

segera selamatkan korban dan pindahkan ke tempat yang aman. Segera hubungi kepolisian di nomor 110 dan pemadam

Ᏻ࡞ሙᡤ⛣ືࡉࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡍࡄ㆙ᐹ 110 ␒ᾘ㜵 119 ␒㐃⤡ࡋ࡚

kebakaran di nomor 119.

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
۔Tentang Nomor Telepon Rumah Sakit ketika darurat (Koga Fukushi no Morikaikan Bagian Promosi Kesehatan

⥭۔ᛴࡢࡁࡢ㝔ࡘ࠸࡚

TEL 0280-48-6881)

㸦ྂἙ⚟♴ࡢ᳃㤋 ᗣ࡙ࡃࡾ
ㄢ TEL 0280-48-6881㸧

࠙Informasi Instansi Kesehatanࠚ
Rumah sakit pusat Sowa

࠙་⒪ᶵ㛵ሗࠚ
⥲୰ኸ㝔

TEL 0280-92-7055
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TEL 0280-92-7055

ྂἙ㝔

TEL 0280-47-1010

Rumah sakit Koga

TEL 0280-47-1010

ྂἙ㉥༑Ꮠ㝔

TEL 0280-23-7111

Rumah sakit Palang Merah Koga

TEL 0280-23-7111

ឡグᛕ㝔

TEL 0280-97-3000

Rumah sakit Yuai Kinen

TEL 0280-97-3000

䭉ᇛす༡་⒪ࢭࣥࢱ࣮

TEL 0280-87-8111

Ibaraki Seinan Iryo Senta

TEL 0280-87-8111

ͤࡑࡢࡢ་⒪ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊྂἙᕷ࢞ࢻ࣐ࢵࣉࢆࡈぴୗࡉ࠸ࠋ
۔Tentang Perlindungan Hidup (Kenko no Eki bagian Perlindungan Hidup TEL 0280-92-4960)

 ⏕ ۔ά ಖ ㆤ  ࡘ ࠸ ࡚

㸦ᗣࡢ㥐 ⏕άಖ

Diberikan bantuan bagi mereka yang tidak bisa lagi bekerja karena sakit atau terluka, kehilangan

ㆤㄢ TEL 0280-92-4960㸧

pendapatan karena bercerai atau menjanda, pendapatan yang kecil karena usia yang sudah tua dengan

Ẽࡸࡅࡀ࡛ാࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ㞳ูࡸṚู࡛ධࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊᖺࢆࡾ

mempertimbangkan standar yang telah ditetapkanagar mereka bisa hidup mandiri dengan kekuatan mereka.

ධࡀᑡ࡞࠸࡞⢭୍ᮼດຊࡋ࡚ࡶࠊ࡞࠾⏕άࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊ୍ᐃࡢᇶ‽ᚑ
ࡗ࡚᭱ప⏕ά㊊ࡍࡿศࡘ࠸࡚ᨭࡋࠊ⮬ศࡢຊ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᡭຓ

۔Tentang Konsultasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pusat Bantuan dan Konsultasi Kekerasan dalam Rumah tangga

ࡅࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

kota Koga TEL 0280-92-7209)

۔㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯࡘ࠸࡚

Di Pusat Bantuan dan Konsultasi Kekerasan dalam Rumah tangga kota Koga, anda bisa berkonsultasi tentang

㸦ྂἙᕷ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥ

kerugian akibat kekerasan yang dilakukan pasangan anda.

ࢱ࣮ TEL 0280-92-7209㸧
ྂἙᕷ㓄അ⪅ᭀຊ┦ㄯᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ㓄അ⪅ࡽࡢᭀຊࡢ⿕ᐖ㛵ࡍࡿ┦ㄯ

۔Tentang kelas Bahasa Jepang (kantor Cabang Sowa bagian Perencanaan TEL 0280-92-3111)

ࢆཷࡅࡘࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Dibuka kelas Bahasa Jepang yang diperuntukkan bagi orang asing. Guru sukarelawan akan mengajarkan Bahasa
Jepang dengan ramah. Ada juga acara menarik seperti pertukaran budaya dll. Hubungi Kantor International

۔᪥ᮏㄒᩍᐊࡘ࠸࡚

Exchange kota Koga untuk mendapatkan informasi lebih detail.

㸦⥲ᗇ⯋ 

⏬ㄢ TEL 0280-92-3111㸧
እᅜேࡢ᪉ࢆᑐ㇟ࠊ᪥ᮏㄒᩍᐊࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸࡢඛ⏕ࡀࠊぶ
ษ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࠋὶ࡞ࡢᴦࡋ࠸࣋ࣥࢺࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋヲࡋ࠸
ࡇࡣࠊྂἙᕷᅜ㝿ὶ༠ົᒁၥྜࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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ྂἙᕷᅜ㝿ὶ༠ົᒁ (ྂἙᕷᙺᡤ ⏬ㄢ) TEL 0280-92-3111
[ྂἙᩍᐊ ࡢ㒊] ྂἙᕷᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮(ࡣ࡞ࡶࡶࣉࣛࢨ) ẖ㐌Ỉ᭙᪥
㛫 ༗ᚋ 2:00㹼3:30

Kantor International Exchange kota Koga (Kantor Walikota Koga bagian Perencanaan) TEL 0280-92-3111
[Koga Kelas Siang] Koga Chiiki Koryu Senta (Hanamomo Plaza) Setiap Rabu jam 2-3.30 siang.

TEL 0280-21-1255

TEL 0280-21-1255

[ྂἙᩍᐊ ኪࡢ㒊] ྂἙᕷᆅᇦὶࢭࣥࢱ࣮(ࡣ࡞ࡶࡶࣉࣛࢨ) ẖ㐌㔠᭙᪥

[Koga Kelas Malam] Koga Chiiki Koryu Senta (Hanamomo Plaza) Setiap Jumat jam 7-8.30 malam.

㛫 ༗ᚋ 7:00㹼8:30

TEL 0280-21-1255

TEL 0280-21-1255

[Sowa] Central Community Center Setiap Sabtu jam 7-9 malam TEL 0280-92-4501

୰ኸබẸ㤋

[⥲ᩍᐊ]

ẖ㐌ᅵ᭙᪥

㛫 ༗

ᚋ 7:00㹼9:00

[Volunteer Bahasa Jepang Miwa] Miwa Community Center (Kantor cabang Miwa Lt. 3) Jumat ke-1,3,4 jam 7-8.30
malam TEL 0280-76-1517

TEL 0280-92-4501
[୕᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸᩍᐊ]

<Biaya> Biaya pelajaran gratis (tetapi untuk materi biaya sendiri)

୕බẸ㤋(୕ᗇ⯋ 3㹄)

➨ 1࣭3࣭4

<Cara Pendaftaran> Langsung datang di masing-masing kelas ketika pelajaran dimulai.

ࡢ㔠᭙᪥
㛫

TEL 0280-76-1517
༗ᚋ 7:00㹼8:30
㸺㈝⏝㸼

۔Pusat Konsultasi Orang Asing

ཷㅮᩱࡣ↓ᩱ㸦ణࡋᩍᮦࡣᐇ㈝㸧

ۑIbaraki International Association TEL 029-244-3811

㸺⏦㎸ࡳ᪉ἲ㸼 ྛᩍᐊࡢ㛤ㅮ㛫ෆࠊ┤᥋᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

Setiap Senin-Jumat jam 8.30-17.00 (Libur minggu dan hari besar)
Senin

۔እᅜே┦ㄯࢭࣥࢱ࣮
ẖ㐌᭶᭙᪥㹼㔠᭙᪥ 㛫 ༗๓ 8  30 ศ㹼༗ᚋ
5  00 ศ㸦⚃᪥ఇ㸧

Ỉ᭙᪥

ᮌ᭙᪥

㺬㺽㺷㺢㺔㺼㺷ㄒ
8:30㹼12:00

Bahasa Thailand

Bahasa Tagalog

Bahasa Thailand

8.30-12.00

Bahasa Spanyol

Bahasa China

Bahasa Portugal

8.30-17.00

Bahasa China

Bahasa Vietnam

㔠᭙᪥

୰ᅜㄒ
13:30㹼17:00

㺞㺐ㄒ
㺛㺫㺽㺐㺻ㄒ
㺫㺼㺢㺣㺯ㄒ

Jumat

Bahasa Korea

ⱥㄒ࣭᪥ᮏㄒ
㡑ᅜㄒ

Kamis

Bahasa Portugal

13.30-17.00

ⅆ᭙᪥

Rabu
Bahasa Inggris dan Jepang

(ۑබ㈈)䭉ᇛ┴ᅜ㝿ὶ༠ TEL 029-244-3811

᭶᭙᪥

Selasa

㺞㺐ㄒ

㺞㺔㺼㺹㺖㺼ㄒ

8:30㹼17:00

୰ᅜㄒ

㺬㺽㺷㺢㺔㺼㺷ㄒ

㺐㺻㺢㺼㺦㺚㺏ㄒ
13:30㹼17:00
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Bahasa Indonesia
13.30-17.00

