
フィリピン語 

Mula sa tanggapan ng National Health Insurance ay humihiling kami ng kooperasyon upang 

maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 

Noong Abril, dahil sa mga pamamaraan ng National Health Insurance, ang city hall at ang 

Funabashi Ekimae General Center ay dadami ang taong bibisita rito. 

Mangyaring gumamit ng isang serbisyo na maaaring paikliin ang pamamaraan ng mail at oras ng 

paghihintay upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19  

Tungkol sa pagpapasa ng aplikasyon sa tanggap ng National Health Insurance 

Manatili sa bahay kung mayroon kang ubo 

Kung kailangan mong dumaan sa pamamaraan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. 

Iwasan na makahawa ng sakit at iwasan na mahawaan ng sakit 

Hugasan ng mabuti ang iyong mga kamay 

Kapag umubo ka, gumamit ng mask at takpan ang iyong bibig at ilong 

Maaari mo rin iproseso ang pagpasok at pagkansela ng iyong National Health Insurance rito sa 

Extension Office 

Mangyaring gamitin ito 

* Mangyaring tingnan ang "Listahan ng mga Extension Office" para sa lokasyon ng bawat 

tanggapan at oras nito. 

* Hindi ka maaaring mag-aplay para sa National Health Insurance sa bawat extension office 

Paano magpasa ng aplikasyon sa pamamagitan ng mail (delivery service) 

Ang mga sumusunod na pamamaraan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mail (delivery 

service) 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring magtanong sa pamamagitan ng telepono 

1. Mag-ulat upang maihinto ang iyong National Health Insurance  

2. Applikasyon ng Pagbabayad ng Panganganak at Pangangalaga ng Bata 

* Hindi ito posible para sa mga bata na ipinanganak sa ibang bansa maliban sa Japan. 

3. Aplikasyon para sa pagbabayad ng mga gastos sa libing 

4. Aplikasyon ng pagbabayad ng medikal na gastos 

* Hindi kasama ang mga gastos sa mga bansa maliban sa Japan 

5. Aplikasyon para sa pagbabayad ng mataas na gastos sa medikal 

6. Aplikasyon para sa sertipiko ng aplikasyon ng limitasyon 

* May mga kinakailangan sa pagproproseso 

7. Aplikasyon para sa medikal na paggamot para sa tinukoy na sakit 

* Mga kinakailangan sa pagproproseso 

8. Aplikasyon para sa pagbabayad ng malaking gastos sa pangangalaga  

Tungkol sa sitwasyon ng dami ng tao sa Funabashi Ekimae General Center 

Maaari mong malaman ang kalagayan ng dami ng tao sa Funabashi Ekimae General Center sa 



pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan. 

Mangyaring tingnan ang sumusunod na website 

Maaari mong suriin ang kalagayan ng dami ng tao rito  

Funabashi Ekimae General Center 

Sitwasyong ng dami ng tao sa tanggapan 

(Kumokonekta sa isang panlabas na site) 

http://www.neconome.com/S0K01.html?bkn_cd=001628 

Para sa mga katanungan 

National Health Insurance Pension Division 

Telepono 047-436-2395 FAX 047-436-2405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402 国民健康保険届出窓口について（新型コロナウィルス感染予防へのお願い） 
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