
                               ２者間通話 

                                                                        H2504版タ 

Ang Houterasu ay nagsimula ng wikang 

banyaga interpretasyon! 
Ingles  Intsik  Portuges  Espanyol  Tagalog 

Una pumunta sa pinakamalapit na Houterasu at sabihin lang “I need 
an interpreter”!! 

Enquiry: Ukol sa utang, diborsiyo, trabaho, aksidente at lindol o kalamidad  

 

Mga dayuhan  

              

                      Pagdalaw (Hindi na kailangan magsama ng 

interpreter) ※Hindi pwede ang 

telepono  

Sa mga taong legal na naninirahan na may adres sa japan at ang taong angkop na 

naghihirap sa pinansiyal dahil walang masyadong kita ay nag-aalok kami ng isang 

serbisyo tulad ng libreng tagapagpayo na ekspert sa batas at paunang pagbayad sa 

abogado. (Para sa karagdagang detalye, mangyaring makipag-ugnay sa staff ng 

Houterasu.)  

Rehiyonal Opisina ng Houterasu・Branch (61 lokasyon sa buong Japan)  

Karaniwang araw  9am～5pm 

Batay sa mga katanungan o konsultasyon, para malutas ang problema, 

magpapakilala kami ng mga kaugnay sa asosasyon, tulad ng Japanese legal 

na sistema o mga abogadong asosasyon na libre. 

 

               

   

Interpreter 

    Ipapasa ang telepono   

 

Mga dayuhan  Staff ng Houterasu 

①Nasa tabi ninyo ang staff ng Houterasu habang tumatawag sa interpreter. 

②Isasalin ng interpreter ang mga tanong ninyo at sasabihin sa staff ng Houterasu.  

③Ang sagot ng staff ng Houterasu ay sasabihin sa interpreter. 

④Ang sagot ng interpreter ay sasabihin sa inyo. 
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     ①①①①        ②②②②                        ③③③③    

               Interpreter 

          

① Una, tumawag sa (Serbisyong impormasyon ng maramihang wika ng 

Houterasu) 03-5366-6008 （May bayad para sa tawag.） 

②  Sabihin mo sa interpreter ang nilalaman ng mga tanong ninyo. 

③  I-kokonek kayo ng interpreter sa pinakamalapit na rehiyonal opisina o sa 

branch ng opisina ng Houterasu. 

④  Maaari kang makipag-usap sa tatlong tao, ikaw, ang interpreter at ang staff 

ng Houterasu. 

Sa mga taong legal na naninirahan na may adres sa japan at ang taong angkop na 

naghihirap sa pinansiyal dahil walang masyadong kita ay nag-aalok kami ng isang 

serbisyo tulad ng libreng tagapagpayo na ekspert sa batas at paunang pagbayad sa 

abogado.(Para sa karagdagang detalye, mangyaring makipag-ugnay sa staff ng 

Houterasu.) 

Batay sa mga katanungan o konsultasyon, para malutas ang problema, 

magpapakilala kami ng mga kaugnay sa asosasyon, tulad ng Japanese legal na 

sistema o mga abogadong asosasyon na libre. 

    Tatlong paraan 

ng pagtawag 

 

                              

              MMggaa  ddaayyuuhhaann       SSttaaffff  nngg  HHoouutteerraassuu  

              

        ④④④④④④④④                                

 


