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Nasa ika-15 taon na simula itinatag ang FICEC.  At sa loob ng mga taon na yun ang aming 
gawain ay sinusuportahan ng administrasyon ng Fujimi city, Fujimino city, Miyoshi town at 
Saitama Prefecture at ng mga boluntaryo.  Ang FICEC ay merong gaganaping “International 
Festival” na ang layunin ay “multi-cultural coexistence and international cultural exchange” 
bilang pasasalamat sa lahat ng myembro at mga tao sa lokal na komunidad.  Kami po ay 
nakaranas ng malaking lindol sa “north-eastern area” ng Japan noong Marso 11 at nagkaroon din 
ng aksidente sa nuclear na nasa “Fukushima Prefecture” pagkatapos ng lindol. Kami po ay mental 
at pisikal na nakaramdam na kahinaan para sa kinabukasan.  Kami po ay nagplano na lumikom 
ng pera para sa mga biktima ng sakuna at sa tulong ng mga banyaga upang maka usad ng maayos 
at maging pwersa sa pagtutulungan.  Kami po ay lubusan ang pagpapasalamt sa makakarating 
sa  “International Festival”. 
 
 
 
● Pagtutulungan: Fujimi city, Fujimino City, Miyoshi town at Saitama 
Prefecture Police 
●Petsa at oras: Sa Mayo 28(Sabado) mula 11:00 - 15:00. Sa Mayo 29 kung 
may ulan sa May 28. 
● Lugar: Sa Fujimino Higashi Kubo central park (Next to Aeon 
super-market) 
● Event Contents: 
 a. Ethnic dishes (Thailand, Chile, Vietnam, Myanmar, Taiwan, Sri 
Lanka, Korea, Nepal, The Philippines and India) b. Let’s play together 
corner.  c. Ethnic costumes (Display and trial fitting)  d. World dancing 
(Chile, Thailand, Korea, Hawaii, Myanmar, Turkish, Japan and 
Japanese traditional drum), e. Communication with World languages 
(Korean, Chinese, English, Tagalog, German and Spanish), f. Musical 
performance by Saitama Prefecture Police musical band and short drama 
of crime prevention．g. Fund-raising activities (Monetary donation and  

Bazaar of world goods)                  (Written by Ms.H Yamahata) 
                              

“Kaya mo yan”,North-Eastern Japan! 
Susuportahan namin kayo sa “International Festival”. 

 
 

 
  

 
  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

www.ficec.jp/foreign/                
 ●Our new office was moved. Please refer to final page for new address. 

タガログ語 

 

Ang FICEC ay nagpadala ng ika 2 “monetary donation” para sa mga biktima ng “recent 
earthquake and seismic sea wave”.  

"The international festival" is (Sabado) sa ika-28 ng Mayo. 

Ngayon, Kaming mga Hapones ay inoobserbahan. Mga tao sa buong mundo ay nakatuon ang 
pansin sa bansang Japan at sa mga hapones kung paano maka “recover” sa mala-impyernong 
sitwasyon na dulot ng malakas na lindol at aksidenteng dulot ng “nuclear”.  Sila ay nag bibigay ng 
tulong subalit masinsinang pag-oobserba sa pagsulong na magaganap sa Japan. Kaming mga 
hapones ay hindi magpapatalo. Ang FICEC ay humaharap sa isang “challenge”. 
 

Mga tao hindi lamang sa Japan maging sa buong mundo 
ay nagsasagawa ng “fundraising campaign” upang 
makalikom ng pera at nagpapadala ng “relief supplies” sa 
mga tao sa “ north eastern Japan. Si  Mr. Numata (isa sa 
administration officers ng FICEC)ang boluntaryong 
gumagawa ng paglikom at pagpadala ng “2nd monetary 
donation”. Umaaasa kami na malugod kayong makilahok 
sa paglikom.  Ang inyong pagsuporta at 
pakikipagtulungan ay malugod naming pasasalamatan. 
 (Photograph by Mr. Numata) 

 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 13 ◆◆ 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    
 
 

www.ficec.jp/foreign/                            

●New office is located at 20 minute walk from Fujimino station. Please see last page for new office details. 

                     

Magandang balita para sa nais mag-aral pa 
ng “personal computer”. 

Breast/stomach cancer merong libreng 
pag “screening”. 

Sa Fujimino city, meron pong libreng 
pagsusuring medikal para sa maagang 
pag-alam at gamutan para sa “breast cancer” sa 
taong ito. Ganun din sa pagsusuri sa “stomach 
cancer” ay libre din, Rekomendadong mag 
pasuri isang beses sa isang taon.  Maagang 
kaalaman at maagang gamutan ay isang 
kailangan.  Ang pagsusuri ay gaganapin sa  
Kamifukuoka healthcare center (Phone 
264-8292) at Ooi healthcare center(Phone 
264-8292) sa Hunyo at Hulyo. Makipag 
ugnayan sa Kamifukuoka health center o 
basahin ang Fujimino public relation magazine 
para sa petsa, oras, lugar at proseso ng 
aplikasyon.  Ang FICEC ay handing tumulong 
sa pang araw-araw ng konsultasyong kailangan 
para sa pagsusuri.  
 

Ang Higashi Iruma na police 
station ay nagsasagawa ng 
ligtas na pamumuhay para sa 
banyangang nasyonal ligtas at 
maaasahang paalala.   
 Ang Higashi Iruma na police station ay nagsasagawa 

ng ligtas na pamumuhay para sa banyagang nasyonal 
ligtas at maaasahang paalala. 
Ang Saitama Prefecture Police musical band ay nakisa 
sa “International festival”.  Dagdag pa ang Higashi 
Iruma police station ay nagkaloob ng higit na 
pagsuporta para sa maayos na pamumuhay sa Japan.  
Alam mo ba na ang Higashi Iruma police station ay 
gumaganap ng lokal na gawain para sa seguridad ng 
banyagang nasyonal ay may malawakang kaalaman? 
Halimbawa  
1. Ang impormasyong babasahin para sa mapayapa at 
ligtas na manwal (anim na salita). 2.  Ang 
pang-araw-araw na konsultasyon para sa pag-iwas sa 
krimen, “juvenile delinquency” at DV.  3. Pagtuturo ng 
“road safety, “delinquency prevention”, “crime 
prevention” at “defensive tactics” ay ginagawa sa 
“elementary” at “junior high schools” higit kung merong 
banyagang mag-aaral. 4. Pag-aaral ng “road safety” at 
“crime prevention” ay ginaganap din sa “Japanese 
class” at sangay kung saan merong banyagang 
empleyado.  5. “Judo classroom” para sa mga batang 
lalaki at babae.  6. Pag-ensayo ng “crime prevention 
campaign” na kung saan banyagang mag-aaral ay 
kalahok.  7. Sumasali sa “International festival” 
ginagawa ng municipal government.  Sa nakita sa taas 
ang Higashi Iruma police station  ay nagsasagawa ng 
trabaho sa ibat-ibang angulo. 
Bakit hindi subukang kumunsulta sa kanila karadagan 
sa pagkunsulta sa FICEC?  
●Lugar: Ureshino 1-4-1, Fujimino city    
● Telepono: 049-269-0110 
 

Ang “personal computer classroom” ay laging 
matagumpay at kilala sa FICEC.  Halina 
sumali sa “personal computer consultation 
office” na sinasagawa ng “regional community 
center”  Nais mo bang matuto sa pagamit ng 
“personal computer?  Libre at walang bayad sa 
Fujimi City.  
A. Tsuruse community center – Miyerkules               

(1st-4th): 10:00-12:00, Huwebes 9:00-21:00 
B. Mizutani community center  Miyerkules    
(1st-4th):14:00-16:00, (Amblyope):  1 ･ 3 
Martesy 14:00-16:00 
C. Mizutani-higashi community center, 
Miyerkules  (1st-4th): 10:00-12:00 
 
 

Simpleng paalala upang maiwasan ang 
“crow damage”!!! 

Nasa panahon ng pagdami ng  ”crows”.  Sila 
ay nagbubukas ng mga bag ng basura na 
nagreresulta sa maruming kapaligiran at 
malaking problema.  Maari po lamang na 
sundin ang simpleng paraan upang maiwasan 
ito. Pananitiliing nakasara ang bag ng basura 
ng net upang hindi nila ito mabuksan. 
Importanteng puntos ① Kumpirmahin ang uri 
ng basura at araw ng koleksyon nito. Bigyan 
pansin ang “Recyclable garbage 1,2” 
“Noncombustible rubbish/harmful wastes/bulky 
trash at Plastik maaliban sa lalagyang 
package. Bawat linggo ay iba iba kahit parehas 
ang araw nito sa pangolekta ng basura. ② 
Maari po lamang na ilagay sa tamang lugar sa 
ika-08:00 ng umaga.  Maging maingat sa oras 
at petsa bago maglabas ng basura.  
 
 
Halina sa “Tea picking” sa kalagitnaan ng 
Spring Nais mo bang sumama? 

Ang  “green tea” na kinikilalang mataas ang 
uri bilang gamot.  Subalit, merong konti lang 
ang nakakaranas ng ”tea picking”.  Ang 
“Japanese classroom” ay nag-iimbita tayo ng 
maranasan ang “tea picking”.  Maari po 
lamang na ibigay ang aplikasyon sa  FICEC 
bago magi ka-26 ng Mayo.★ Petsa: Ika-28 ng 
Mayo (Sabado) 13:00-★ Lugar:  "Marukouen" 
at Tsuruse (Phone 049-261-1199) 
★ Magkikita sa: West exit ng Fujimino station 
sa ika-12:30 ★ Bayad:100 yen bawat tao 
babayaran ng FICEC.  
 

タガログ語 


