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★Why do we all have to be ready for the terrestrial digital broadcasting? 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★Bakit kailangan nating maghanda sa bagong “terrestrial digital broadcasting?” 

Ang kasalukuyang “TV, electronic wave” ay nag ta-transmit sa sistemang tinatawag na “analog 
frequency”. Subalit, sa ika 21st century, ang “analog frequency” hindi na makakayanan ang karamihang 
makabagong impormasyon.  Kaya ang gobyerno ay nagtatag ng batas na nagsasaad ng pagpalit ng 
kabuuhan nito sa “digital broadcasting by 2011”.  

www.ficec.jp/foreign/                
 ● The back numbers of “Information Fujimino” are available at online. 

  

 

Alam mo ban a ang 
kasalukuyang “analog 
broadcasting” ay hanggang 
ika- 24 ng Hulyo, 2011? 

Tayo ng maghanda 
para sa “terrestrial 
digital broadcasting!” 

Ang  bagong  pormat, 
“terrestrial digital broadcasting” 

ay magsisimula sa 2011. 

★ Bigyan ng pansin ang marka sa pagbili ng bagong produkto. 
Kung nagpaplanong bumili ng bagong TV o recording device, siguraduhin na ang 

produkto ay maaaring gamitin sa “terrestrial digital broadcasting”. Ang marka na 

nasa kaliwang bahagi ang bagong pormat.  Subalit, mas makakabuting magtanong 

sa “shop staff” para sa detalye.  

 

★ Paano ba ang pagpalit upang magkaroon ng “terrestrial digital broadcasting? 
Maari pa ring gamitin ang kasalukuyang TV sa 2011.  Ngunit, simulan ng i-konsidera kung nais bang 

makasagap ng “digital broadcasting” sa mga sumusunod na tatlong (3) pamamaraan. 

① Bumili ng “terrestrial digital broadcasting TV” 

② Gamitin ang kasalukuyang “analog TV” ikunekta sa “digital tuner”  o sa “recording device” na 

merong “terrestrial digital tuner”. 

③ Kung gumagamit ng cable TV, maari po lamang na makipag ugnayan sa “cable TV company”.  

★ Ano ba ang kapakinabangan dulot ng “terrestrial digital broadcasting?” 
Maraming kapakinabangan ang maidudulot ng makabagong “broadcasting”.  Ilang halimbawa ay 
nakasaad sa ibaba.  

① Dito ay mas pinahusay ang paglarawan, mataaas na “quality” ng audio tulad sa CD na tiyak 
kasisiyahan ang pakikinig handog para sa iyo.  

② Makikipag talastasang serbisyo mula TV at sa manonood. Maari ding makiisa sa programa nito tulad 
ng “quizzes and questionnaires”. 

③ Ang pinaka bagong balita, tulad ng “weather forecast" at iba pang magagandang impormasyon ay 
madaling alamin sa pamamagitan lang ng pagpindot sa “remote control”.  

④ “Electronic program guide” ay nasa screen upang magbigay impormasyon sa pang isang linggong at 
ganun din sa mga naka record dito..  

タガログ語 
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★ Meron bang particular na pagbabago sa antenna? 
Ang terrestrial digital broadcasting ay kailangan ng UHF antenna. Kaya ang kasalukuyang VHF 

antenna ay hindi na magagamit. Basahin ang nakasaad para sa pag gamit ng antenna. 
① Solong bahay・・・Ikunekta sa UHF antenna ngunit tiyakin ang  direksyon ng “reception” 
② Flat at Apartment na bahay・・・Simple lang! kailangan lang alamin ang direksyon ng reception kung 

ang antenna sa komunidad ay nakakabit na.  
③ Kung ang dahilan ay lokasyon upang magkaroon ng solusyon sa ng mahusay na “reception” ng 

inyong TV ・・・Maari po lamang na makipag-ugnayan sa kumpanya na nakatalaga sa “facility 
maintenance and management.”  

www.ficec.jp/living/               
 ● Living Guidance translated in 6 languages is available. 

IImmppoorrtt//EExxppoorrtt  DDeeccllaarraattiioonn  hhiiggiitt    ¥¥220000,,000000  iinntteerrnnaattiioonnaall  ppoosstt  
Simula nung Pebrero 16, kailangan na pong ideklara ang import/export sa custom office kung mag 

magpapadala o tatanggap ng higit sa  ¥200,000 international post. Sa detalye, tumawag sa ０５７０－

０６４－０１８ o alamin sa Japan customs’ website (http://www.customs.go.jp/).  

Ang “terrestrial digital broadcasting” ay magpapamalas ng makabagong anyo na hindi magagawa ng  
“analog TV”. Kung bibili ng TV at tuner o magkakabit ng antenna, maaari po lamang na kumunsulta sa 

tindahan o operator. Maari ng mag mula ng bagong “TV life.”  

(Sa artikulong ito, kami po ay sumangguni sa  “Terrestrial Digital TV Quick Guidance” na inilabas ng  
“Association for Promotion of Digital Broadcasting, Ministry of Internal Affairs and Communications”. 

Para sa inyong kaalaman, ang “guidance” ay nakalimbag sa 3 lenguahe liban sa Japanese.  

     Impormasyon para sa FICEC’s Event 

 Simula pos a Enero hanggang Marso, Fujimino 
International Cultural Exchange Center ay magkakaroon 
ng kasiyahan para sa “cultural exchange”. Halina! Lahat 
ay maaring makisaya.  Libreng sundo.   

Magsaya sa iba’t ibang kultura! 
Ating alamin ang iba’t ibang kultura at kilalanin 

ang kultura ng Hapon. 

① 
Tayo ay mag-aral ng English 
Alamin kasama ang anak 

1／24 
10～12 

Ooi General 
Welfare Center 

② 
Pag-aaruga ng anak sa 
Japan at ibang bansa. 

2／10 
10～12 

Ooi General 
Welfare Center 

③ 
Tayo ng makipag-usap 
sa mga hapones. 

3／11 
13～15 

Ooi General 
Welfare Center 

④ Japan’s fun time 3／21 
13～15 

Ooi Central 
Community 
Center 

● Katanungan  Fujimino International 

Cultural Exchange Center 049-256-4290 

Present！ 

Road to 
Future 

Sa kanilang karanasan, sa hirap na 
tinahak! Maaring alamin kung anong 

uring bansa ang Japan. Kung merong 
suliranin ang aklat na ito ay mag 

bibigay ng kaalaman upang mabuhay.  
 Maaring humingi ng aklat sa 

Fujimino International Cultural 

Exchange Center (Phone : 

049-256-4290) 

Alamin ang 

damdamin ng 
ibang lahi sa 

librong ito. 

タガログ語 


