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1.  Tungkol sa bagong coronavirus 
 
Ang bagong coronavirus ay isang uri ng trangkaso na nagdudulot ng 
lagnat, namamagang lalamunan at pag-uubo sa loob ng mahigit o 
kumulang ng isang linggo . Nakakaramdam din ng matinding 
pamimigat ng katawan . 
Sa kasalukuyan, ang bagong coronavirus ay hindi lamang laganap sa 
bansang Tsina, kundi patuloy na itong kumakalat sa buong mundo. 
May mga ilang tao na gumagaling sa sakit na ito ngunit ang mga 
naging malubhang nahawaan ay ay nagkakaroon na Pulmonya na 
kung minsan ay nagiging sanhi ng kanilang kamatayan. Kaya dapat 
tayong mag-ingat palagi. Maaring mahawa ng virus sa isang may 
sakit sa pamamagitan ng pagsagap nito sa kanyang pag-ubo o 
pagbahin. Kaya mahalaga na dapat madalas na maghugas ng kamay 
gamit ang sabon sa dumadaloy na tubig upang maiwasan ang 
impeksyon. 
At hangga't maaari, huwag pumunta sa mga lugar kung saan 
maraming tao 
Umalis na tayo. 
Kung sa palagay mo ay maaaring magkaroon ka ng isang virus, 
gawin ang mga sumusunod: 
Mangyaring. 
Kung hindi, huwag lumabas sa labas at magpahinga sa bahay. 
Kumuha at irekord ang iyong temperatura araw-araw. 
Gayunpaman, kung mayroon kang mga malamig na sintomas o isang 
lagnat na 37.5 degree o higit pa para sa higit sa 4 na araw, 
Pag-usapan natin ang prefektur ng Kennan southern welfare center. 
Ang numero ng telepono ay 0285-22-0302. 
Tumatanggap kami ng 24 na oras. 
 
Bilang karagdagan, para sa mga dayuhan na nakatira sa Tochigi 
Prefecture, "Corona Virus Consultation Hot La Inn ". English, 
Chinese, Vietnamese, Tagalog, Spanish, Nepali, atbp. Magagamit sa 
18 na wika. Ang numero ng telepono ay 0286-678-8282. Bukas din ito 
ng 24 na oras. 
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Sa kasalukuyan, ang maskara ay nasa maikling supply. 
Ipinagbabawal ang pagbebenta ng mamahaling mask sa iba. 
Kung nagbebenta ka, mapaparusahan ka. 
 
Iba't ibang impormasyon na may kaugnayan sa bagong coronavirus 
sa Internet, atbp. 
Labas na. 
Alam ang tamang impormasyon, hindi ang alingawngaw na narinig 
mula sa isang tao,Gawin natin ito. 
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2.  Abiso ng National Pension Insurance Premium 
 

Ang mga nakatira sa Japan at nasa pagitan ng edad na 20 at 60, 
kabilang ang mga dayuhan, ay hinihiling ng batas na sumali sa 
National Pension at magbayad ng mga premium premium. 
Ang pambansang pensiyon premium ay binago bawat taon. 
Sa FY2020, 16,540 yen bawat buwan. 
 
Para sa mga nagbabayad ng cash premium sa cash, isang form ng 
pagbabayad ay ipapadala mula sa Japan Pension Service sa unang 
bahagi ng Abril. Magbayad buwanang premium sa katapusan ng 
susunod na buwan. Para sa mga nagbabayad ng premium premium 
para sa 6 na buwan o 12 buwan nang maaga, Abril Mangyaring 
magbayad sa Huwebes ika-30. 
Bilang karagdagan, kung ipinahayag mo ang kita ng iyong mag-aaral 
ay mas mababa sa isang tiyak na halaga, makakatanggap ka ng 
isang pambansang premium na pensyon ng pensyon. 
Maaari mong maantala ang iyong pagbabayad para sa. 
Ito ay tinatawag na isang application para sa pagbubukod ng 
pagbabayad ng mag-aaral. 
 
Kung nais mong mag-aplay, maaari kang mag-aplay para sa isang 
handbook ng pensyon o personal na kard ng numero, ID ng mag-aaral 
o pagpapatala 
Mangyaring mag-aplay sa Health and Medical Section ng City Hall 
kasama ang iyong sertipiko, selyo, atbp. 
Ang aplikasyon ay mula ika-1 ng Abril. 
Noong nakaraang taon, ang mga mag-aaral na nag-apply para sa 
isang espesyal na pagbubukod sa mga pagbabayad ng mag-aaral ay 
Ay isang form na postkard mula sa Japan Pension Service noong 
unang bahagi ng Abril, na kung saan ay isang espesyal na application 
form para sa pagbabayad ng mag-aaral. 
Maipapadala. 
Kung ibabalik mo ito, hindi mo kailangang mag-apply sa counter. 
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3.  Tungkol sa pagpapalawak ng oras ng pagtatatag ng city 

hall 
 

Sa Tochigi City, upang ang mga mamamayan ay maaaring 
makatanggap ng mga serbisyo nang mas madali, 
Pinahaba namin ang oras ng pagbubukas ng mga bintana na madalas 
na ginagamit. 
 
Sa pangunahing gusali ng city hall, mula Lunes hanggang Biyernes, 
maliban sa mga pagtatapos ng taon at Bagong Taon, 
Ang oras ay pinalawak mula 5:15 hanggang 7:00 ng gabi. 
 
Ang mga seksyon na naitatag namin ay ang Citizens 'Life Division, 
Insurance and Medical Division, Municipal Tax Division, at Tax 
Collection Division. 
 
Ang negosyo sa paghawak ay ang pagpapalabas ng kard ng residente 
at isang kopya ng isang rehistro ng pamilya, isang aplikasyon ng 
pagrehistro ng selyo, at ang pagpapalitan ng isang sertipiko. 
Application, paunawa ng pagbabago ng mga residente, pagrehistro ng 
rehistro ng pamilya, pagkakaloob ng personal number card, 
kwalipikasyon ng National Health Insurance 
Pagkuha at pagkawala, pagtanggap ng pagbabayad ng mga buwis sa 
lungsod, pagpapalabas ng sertipiko sa pagbabayad ng buwis, atbp. 
 
Bilang karagdagan, pinalalawak namin ang window ng seksyon ng 
buhay ng bawat mamamayan sa bawat pangkalahatang tanggapang 
pansangay noong Biyernes 
Ikaw. 
Gayunpaman, ang Tsuga General Branch ay nasa pangalawa lamang 
at ikaapat na Biyernes. 
Tumatanggap lamang ang West General Branch ng reserbasyon. 
 
Mangyaring gamitin ito.  


