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Ito ay isang sistema kung saan kami ay magpapakilala ng 
taong maaring tumulong (miyembro na nagbibigay ng tulong) sa 
taong nangangailangan ng tulong sa pag-aalaga ng bata 
(miyembro na nangangailangan ng tulong).

Ang miyembro na nangangailangan ng tulong ay kinakailangan 
magparehistro upang magamit ang nasabing serbisyo at 
maisaayos ang magkabilang panig ayon sa pangangailangan ng 
isa’t-isa. Ang serbisyong ito ay hindi libre at isinasagawa ng mga 
boluntaryong may bayad.

Mangyari lamang na dumalo muna sa pagpupulong para 
sa pagpapaliwanag ukol dito.

Pagtatanong ☎042-648-2157

Ang serbisyong ito ay para sa mga magulang na hindi makakasundo sa 
kanilang mga anak hanggang sa mga huling oras ng gabi dahil sa trabaho o iba 
pang mga kadahilanan. Ang inyong anak ay maaaring alagaaan sa aming mga 
childcare center sa pagitan ng 17:00-22:00.

Ang serbisyong ito ay para sa mga magualng na kailangan ng panandaliang 
suporta sa pag-aalaga ng bata dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang inyong anak 
ay maaaring alagaan ng isang gabi sa aming childcare center o ng isang 
sumusuportang pamilya.  (Hanggang 7 araw bawat buwan)

Mangyari lamang na magrehistro muna nang maaga 
upang magamit ang serbisyo.

Para sa mga pre-registration, application, at mga katanungan, 
tumawag sa:Support Center ng mga Bata at Pamilya ☎042-656-8225

Maaring magpakonsulta tungkol sa mga isyu sa pamilya ng mga batang
naninirahan sa Hachioji na 18 taong gulang pababa. Ang aming expertong 
tagapagpayo ay makakatulong sa paglutas ng iyong problema.
＊Para sa: mga batang 0 - 18 na taong gulang

at kanilang na naninirahan sa Hachioji
＊Petsa: ■Support Center ng mga Bata at Pamilya

Lunes - Sabado 9:00 - 19:00, Linggo at mga holiday 9:00 - 17:00
Sarado Tuwing: Ika-Unang Martes ng Buwan, Dis. 29 - Enero. 3
■Mga Pang-rehiyonl na  Support Center ng mga Bata at Pamilya 

(Tate/Ishikawa/Minamino/Minamiosawa/Motohachioji)
Lunes - Sabado 9:00 - 17:00
Sarado tuwing Linggo at kung holiday

＊ Pamamaraan ng Konsultasyon: Telepono / Interview
(Makipag-ugnay muna sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono )
＊Free

Sinusuportahan namin ang mga 
lokal na pangangalaga ng bata sa 
pamamagitan ng pagkandili at 
pagbigay ng tulong sa mga 
boluntaryo.

Ang playground ay matatagpuan sa Support Center ng mga Bata at Pamilya at 
mga Pnag-rehiyon na Center 
(Tate/Ishikawa/Minamino/Minamiosawa/Motohachioji).
Maaring maglaro kasama ng inyong anak o kaya manghingi ng payo tungkol sa 
pangangalaga ng bata.

＊Para sa:mga batang 0 - 3 na taong gulang at ang kanilang magulang
＊Oras ng Opisina:
■Support Center ng mga Bata at Pamilya

Araw-araw 9:00 - 17:00
Sarado tuwing:Ika 29 ng Disyembre hanggang sa ika 3 ng Enero 
Bawat ika unang Martes ng Buwan
(malilipat sa ikalawangMartes kapag holiday) 

■Mga Pang-rehiyon na  Support Center ng mga Bata at Pamilya
(Tate/Ishikawa/Minamino/Minamiosawa/Motohachioji) 
Lunes - Sabado 9:00 - 17:00 
Sarado tuwing :Linggo at kung holiday

Isang beses sa isang Linggo, maaring mapakonsulta 
sa doktor, dentista, parmasyotiko, at nutrisyunista. 
Ang pagpapakonsulta ay inaalok sa isang 
nakakarelaks na kapaligiran habang naglalaro ang 
inyong anak..
＊Petsa : Tuwing Linggo 11:00 - 12:00

(Sarado tuwing ika-limang Linggo ng Buwan)
＊Lugar : Support Center ng mga Bata at Pamilya    

Fureai Playground
＊Walang application na kailangan.
＊Ang mga staff member ay maaaring mag-iba    

bawat linggo. Para sa karagdagang  
impormasyon, bumisita sa website namin o 
kaya naman ay tignan ang aming  monthly flyer   
Kurichan Dayori.

Yume Kids ☎042-686-3356
6F Celeo North, 1-1 Asahi-cho         

San San Hiroba  ☎042-673-5688

3-16-20 Sanda-machi

CacheCache ☎042-670-9190
3-29-16 Horinouchi                           

PaoPao ☎042-621-0822

1F Iwasaki Bldg., 539-3 Narahara-machi

Koto Koto Hiroba ☎042-649-5785
2F SYOJI Bldg., 5-10-2 Owada-machi

Ang playground na ito ay kung saan maaring 
makipaglaro kasama ng iynong anak, sumali sa mga 
seminar at event, at manghingi ng payo tungkol sa 
pangangala ng bata.
Mayroong limang lugar nito sa Hachioji.

＊Para sa:mga batang :  0 - 3 na taong   
gulang at ang kanilang magulang  

＊Araw na bukas : Lunes - Sabado
Sarado tuwing: Linggo at kung holidays  
at Ika 29 ng Disyembre hanggang sa   
ika 3 ng Enero 

＊Oras ng Opisina : 10:00 - 16:00
(Hanggang 17:00 para sa mga Yume Kids)

＊Target
Mga babaeng may 30 araw bago ang  takdang 
araw ng panganganakat mga

nanganak na nasa loob ng 180 na araw

＊Beses na maaring gamitin ang serbisyo
Pitong beses at hanggang dalawang    

oras kada isang beses                                        

＊Halaga
500 yen kada isang oras

～Kinakailangang magpa-rehistro   
upang magamit ang serbisyo～

Pagtatanong

☎042-656-8225

Mayroong katulong na tatawag
sa inyong bahay at tutulungan kayo 
sa inyong mga gawaing-bahay bago 
kayo manganak at pagkatapos 
ninyong manganak!



■Pang-rehiyon na  Support Center ng mga Bata at Pamilya - Tate2F Tate Branch Office, 
156 Tate-machi, Hachioji         ☎042-661-0072

■Support Center ng Pamilya at mga Bata   B1F Create Hall, 5-6 Azuma-cho, Hachioji
☎042-656-8225  E-mail: b470600@city.hachioji.tokyo.jp

■Pang-rehiyon na  Support Center ng mga Bata at Pamilya  - Ishikawa2F Ishikawa Branch Office, 
481 Ishikawa-machi, Hachioji          ☎042-648-0040

■Pang-rehiyon na  Support Center ng mga Bata at Pamilya - Minamino6-1-1 Minamino, Hachioji
☎042-635-4152

■Pang-rehiyon na  Support Center ng mga Bata at Pamilya - Minamiosawa
2-16 Minamiosawa, Hachioji ☎042-678-3100

■Pang-rehiyon na  Support Center ng mga Bata at Pamilya  - Motohachioji2F Motohachioji 
Branch Office, 419-1 Dairakuji-machi, Hachioji          ☎042-624-8300

■Support Center ng mga Bata at Pamilya
B1F Create Hall, 5-6 Azuma-cho  
☎042-656-8225

E-mail:         b470600＠city.hachioji.tokyo.jp
Sarado Tuwing  :  Ika Unang Martes ng bawat buwan, 
Mula Ika 29 ng Disyembre hanggang sa ika 3 ng Enero
Oras ng Opisina :  9:00 - 19:00

Ang Limang Pang-rehiyon na  
Support Center ng mga Bata at Pamilya

(Tate/Ishikawa/Minamino/Minamiosawa/Motohachioji)

Oras ng Opisina: 9:00 - 17:00,
Mula Lunes hanggang Sabado

Sarado tuwing : Linggo at kung holiday 
Dis. 29 -Enero 3

■Rehiyunal na  Support Center ng
mga Bata at Pamilya Minamiosawa
2-16 Minamiosawa
☎042-678-3100

■Rehiyunal na  Support Center ng
mga Bata at Pamilya Ishikawa

2F Ishikawa Branch Office, 481 Ishikawa-machi 
☎042-648-0040

・mayroong anim na mga lokasyon ・ sumusuporta upang payamanin ang tahanan  
・pagsasanay sa child care support team na BeeNet ・ umaalalay sa pamilya at mga bata
・sumusuporta sa iwas pang-aabuso sa mga bata ・Building network
・isang lugar kung saan maaaring maglaro at mag bonding ang magulang at anak
・isang lugar kung saan maaaring magpakonsulta tukoy sa isyu sa tahanan at anak

■Pang-Rehiyon na  Support Center 
ng mga Bata at Pamilya Tate
2F Tate Branch Office, 156 Tate-machi

☎042-661-0072

■Rehiyunal na  Support Center ng mga   
Bata at Pamilya Minamino
6-1-1 Minamino ☎042-635-4152

■Rehiyunal na  Support  Center ng mga   
Bata at Pamilya Motohachioji

2F Motohachioji Branch Office,
419-1 Dairakuji machi        ☎042-624-8300

Rehiyunal na Support 
Center ng mga Bata at

Rehiyunal na Support 
Center ng mga Bata 

Support Center ng mga Bata 

Rehiyunal na Support 
Center ng mga Bata at 

Sisiw Lang ang 

Pangangalaga

sa Bata Ipagbigay alam lamang ang alin mang kahina-
hinalang pamilya sa inyong lugar kung sakaling  

mayroong  nakakapagpabagabag na pagbabago 
sa pag-uugali ng isang bata o  kaya kung may  

makilala ka na boses ng isang taong sumisigaw.
Ang inyong privacy ay mahigpit na tiyak at sino 
man ay maaring magbigay-alam sa amin nang 

hindi nagpapakilala.
Magtulungan tayo sa pagsagip ng buhay ng mga 
bata . Ang iyong pagbibigay-alam  ay maaaring 

makasagip ng bata. 

Pang-Rehiyon na Support Center 

Rehiyunal na 
Support 
Center ng 
mga Bata
at Pamilya 
Minamiosawa

mailto:b470600@city.hachioji.tokyo.jp

