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Mga Pagbati mula sa Alkalde:
Sa ngalan ng Sangguniang Panglungsod at ng mga naninirahan sa
Richmond, nais kong bumati ng isang maligayang pagdating sa lahat ng
mga baguhan dito sa Richmond at tuloy pasalamatan na rin ang lahat ng
mga nagtataguyod sa City of Richmond Newcomers’ Guide (Gabay ng
mga Bagong-dating sa Richmond).
Ang Gabay na ito ay lubhang kailangan at mahalagang mapagkukunan
ng mga kaalaman para sa mga bagong-dating, mga panauhin at mga
naninirahan sa Richmond. Ito ay makapagbibigay ng mahalagang
impormasyon tungkol sa ating lokal na pamayanan, mga nakahandang
programa para sa matatanda at mga bata, paglilingkod na panglungsod,
at mga serbisyo ng ating mga katuwang.
Ang Richmond ay nakaranas na ng isang malaking pag-unlad sa mga
nakalipas na taon. Ang patuloy na pag-unlad na ito ay maingat na
kinalkula upang mapalaki ang ating pamumuhay at mapag-ingatan ang
ating mataas na pamantayan ng pamumuhay nang mapakinabangan ng
mga susunod na saling-lahi. Tayo ay magtutuon ng pansin sa hinaharap
upang masiguro natin ang patuloy na tagumpay kaalinsabay ng ating
pagbibigay ng matataas na uri ng paglilingkod na sa araw-araw ay
pinagtitiwalaan ng ating mga nasasakupan.
Ang City of Richmond Newcomers’ Guide ay sinimulan ng Intercultural
Advisory Council ng Richmond. Umaasa ako na ito ay makikita ninyong
napakahalagang bagay na makatutulong sa inyo upang mamuhay at
umunlad sa Richmond.
Ang pinakamabuting hangarin ko sa lahat ng mga gagamit, at mga nagaambag, sa City of Richmond Newcomers’ Guide.

Malcolm D. Brodie
Alkalde

Ang pananaw ng Pinagsama-samang
Kultura ng Richmond ay: “upang ang
Richmond ay maging pinakamabuti
o pinakabukas sa pinagsama-sama at
magkakasundong komunidad sa Canada”.
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Pagtanggi
Ang impormasyong nakapaloob sa gabay na ito ay para sa pangkalahatang layunin lamang. Samantalang
naniniwala ang Lungsod ng Richmond sa nilalaman nito na pawang pangkasalukuyan at wasto sa
panahon ng pagkalikha, hindi ito kumakatawan o kapahintulutan ng anumang uri, naipahayag o
naipahiwatig na, tungkol sa kabuuan, katiyakan, mapagtitiwalaan, kaangkupan, o maipagagamit na may
pagsasaalang-alang sa mga impormasyon, produkto, paglilingkod o iba pang impormasyong nakapaloob
sa gabay para sa ano pa mang layunin. Anumang pagtitiwala ang inyong ibigay sa impormasyon ay nasa
sa inyo nang kapanganiban.
Ang Lungsod ng Richmond ay hindi mananagot sa anumang mangyayari, sa anumang pagkawala o
pagkasira nang walang limitasyon, di-tuwiran o maibubungang pagkawala o pagkasira na naging dahilan
o pagkakasangkot, sa paggamit ng gabay na ito.
Ang gabay na ito ay nag-uugnay sa mga websayt na hindi nakapailalim sa pangangasiwa ng Lungsod
ng Richmond. Wala kaming kapangyarihan hinggil sa katangian, nilalaman at pagpapagamit ng mga
websayt na ito. Ang pagkakasali ng anumang kawing (links) ay hindi nangangahulugang nagpapahiwatig
ang gabay ng isang rekomendasyon o pagsang-ayon sa mga palagay na naipahayag dito.
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Lupon ng mga Tagapayong Interkultural ng
Richmond
(Richmond Intercultural Advisory Committee)

Ang City of Richmond Newcomers’ Guide ay pinagtugma at binuo sa pamamagitan ng pananaw ng
Richmond Intercultural Advisory Committee. Ang kabuluhan ng lupong ito ay upang mapagtibay
ang pagkakasundu-sundo ng pinagsama-samang mga kultura at palakasin ang pagkakaisa ng ma ito
sa Richmond. Ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pagmungkahi sa Sangguniang Panglungsod sa
mahahalagang isyu at pagkilos upang matiyak na ang mga serbisyo ng Lungsod ay bukas at madaling
makuha ng lahat ng mga mamamayan ng Richmond.

Mga Pagkilala
Ang Lungsod ng Richmond, sa ilalim ng pamamatnubay ng maliit na grupo ng Richmond Intercultural
Advisory Committee (RIAC) na binubuo nina Lawrence Lim (Tagapangulo), Nick Chopra, Mohinder
Grewal at Diane Bissenden, ang siyang gumawa ng gabay na ito. Ang Tagapangulo ng grupong ito ay
nagnanais na magpasalamat, higit sa lahat kay Alan Hill, Tagapagtugma ng Pagkakaiba-ibang Kultura
ng Lungsod ng Richmond, sa kaniyang masinop na pagbuo ng dokumentong ito. Ang Lungsod ay
lubos na kumikilala sa patuloy na suporta at pagtangkilik sa proyektong ito ng Western Union Holdings
Incorporated.
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Panimula
Maligayang Pagdating sa Lungsod ng Richmond. Ang gabay na ito ay makatutulong sa inyo upang higit
na malaman ang tungkol sa inyong bagong komunidad at ang mga serbisyong makukuha para sa inyo at
sa inyong pamilya.

Listahan para sa mga Bagong Imigrante
Sa mga unang linggo ng pagdating ninyo sa Richmond, mahalaga ang:
• Maghanap ng matitirhan
• Pag-aayos ng pagbangko at pananalapi
• Maghanap ng trabaho
• Umintindi ng mga sistema ng transportasyon
• Magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga paaralan
• Maghanap ng tagapag-alaga ng bata o mga anak
• Magpalista sa pangangalaga ng kalusugan
• Kaalaman kung papaano kumuha ng tulong sa mga di-inaasahang pangyayari
• Madiskubre ang mga sumusuportang organisasyon sa Richmond
TANDAAN: Kung ang gabay na ito ay hindi nakapagbibigay ng impormasyong kailangan ninyo,
ang mga dagdag na impormasyon ay makukuha sa Newcomers’ Guide to Resources and Services ng
Pamahalaan ng British Columbia (Panglalawigang Pamahalaan). Bisitahin ang www.welcomebc.ca
para sa mga pahayag na isinalin sa wikang Arabik, Parsi, Pranses, Hindi, Hapones, Koreyano, Portyugis,
Pundiyabi, Rusyano, Pinagaan at Tradisyonal na wikang Intsik, Espanyol at Biyetnamis.
Ang Pambansang Pamahalaan ay naglathala ng gabay para sa mga bagong-dating na tinawag na
Welcome to Canada: What you should know. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.
cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp. Para sa dagdag na impormasyon ukol sa
pagkakaiba-iba at imigrasyon sa BC, tumawag sa 604-660-2203 o bisitahin ang www.welcomebc.ca.
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Maligayang Pagdating sa Lungsod ng Richmond
Pangarap ng Richmond ang maging mapang-akit, ganap na tirahan, at may pinakamahusay na
pamamahalang pangkomunidad sa Canada.
Ang Richmond ay isa sa pinaka-multikultural na mga komunidad sa Canada at ito’y itinuring na tahanan
ng maraming bagong-dating. Ang iba’t ibang kultura at kakaibang heograpiya ng Richmond ang siyang
dahilan kung bakit ito ay isang mabuting lugar na tirahan, pagtrabahuhan, at palaruan. Bilang isang
daynamik na interkulturang komunidad, ang Richmond ay lumalago tungo sa isang mataas na uring
tirahan, kosmopolitang lungsod na may maraming restauran, mga sentrong pamilihan, libangan at
pang-aliwang mga pasilidad. Pangunahin sa Lungsod ng Richmond ang mapanatili ng ating minanang
pangingisda at pagsasaka kasama ng pag-alaga sa likas na kayamanan ng kapaligiran kung saan maaari
kayong makatuklas ng magagandang landas, makasaysayang mga pook, mapang-akit na mga hardin, at
marami pang iba.
Ang Richmond ay may malawak na pang-ekonomiyang pag-unlad na may humigit-kumulang sa 13,500
negosyong nakahimpil sa lungsod. Ang katangi-tanging kumbinasyon ng ekonomiya at kasiya-siyang
paninirahanan sa Lungsod ng Richmond ang siyang umaakit sa libu-libong bagong-dating mula sa iba’t
ibang bahagi ng mundo. Ang Richmond ay daungan at pangunahing sentrong tagapamahagi na may
kakaibang magkakahalong industriya, kabilang ang agrikultura, mataas na teknolohiya, elektroniks, at
tingi. Ang Vancouver International Airport (Paliparang Internasyonal ng Vancouver) ay dito matatagpuan
at ito rin ang tinaguriang pangunahing Pacific Gateway sa bahaging Kanluran ng Canada.
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Isang Sulyap sa Richmond
Kinaroroonan:
Binubuo ng 129.6 “square kilometres” (49.8 “square miles”), ang Lungsod ng Richmond ay nasa Baybaydagat sa lalawigan ng British Columbia, Canada. Ang Richmond ay isang kakaibang islang lungsod na
binubuo ng 17 islang nakasalagmak sa bungad ng Ilog Prayser na paayong matatagpuan sa loob ng Metro
Vancouver na malapit sa kabayanan ng Vancouver at sa Border ng Estados Unidos. Ang lungsod na ito
na mayroong hanay ng mga bundok bilang bakdrap ay napaliligiran ng kagandahan. Malapit sa ibang
mga lugar ng Metro Vancouver, ang Richmond ay 30 minutos lamang tungong timog ng kabayanang
Vancouver, 20 minutos mulang Burnaby, 40 minutos mula sa Baybaying Hilaga, at 30 minutos mula sa
Estados Unidos.
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Kasaysayan ng Richmond at mga Mamamayan
Ang Richmond na mayroong kinalkulang 207,500 mga mamamayan buhat sa iba’t ibang kultura, ay
lumalago, at kakaibang sentrong lungsod na nagtataglay ng bukod-tanging magkahalong residensiyal at
komersiyal na ari-arian, mga lupang agrikultural, mga parkeng industriyal, tubigan, at katutubong mga pook.
Ang Richmond ay ipinahayag na munisipyo noong 1879 at lungsod noong 1990. Ang Richmond ay
palagiang interkultural na lungsod na sa kasalukuyan ay mayroong mga dayuhang labis sa 60 porsiyento
ng mga mamamayan ng lungsod. Nagdanas ang Richmond ng malaking pagbabago nang mga
nagdaang dekada, kasabay ang makahulugang pag-unlad sa simula ng mga taong 1990. Karamihan sa
kamakailang pag-unlad ng mga mamamayan ay binubuo ng mga dayuhang Asyano. Ang mga taong
nagmula sa angkang Intsik (Chinese) at Timog Asyano (South Asians) ay kumakatawan ng higit sa 60
porsiyento ng mga naninirahan sa Richmond.
Ang pangangalakal at paninirahan ng mga Unang Nasyon (First Nations) ay bahagi ng mariwasang
kasaysayan ng Richmond sa nakaraang libu-libong taong. Ang mga dayuhan mula sa Europa, Hapon,
Timog Asya, at Tsina ay dumating noong mga taong 1860. Ang agrikultura, paggawa ng mga bangka o
lantsa, pangingisda, at pagsasalata ng mg isda ang siyang mga pangunahing industriya ng mga panahong
iyon. Ngayon, ang Richmond ay mayroong mga mamamayang may kaugnayan sa bawa’t kontinente. Ang
mga bagong-dating tulad ninyo ay makahulugang tumutulong sa pag-unlad ng maliliit na negosyo at
pangkat-tingi (retail sectors) at nakadaragdag sa mga pagkakaiba at tanginting ng Lungsod ng Richmond.
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Hanap-buhay at Industriya:
Ang ekonomiya ng Richmond ay sumusuporta sa mahigit na 135,000 hanap-buhay sa iba’t ibang sekta,
kabilang ang mga serbisyo, pagtitingi, turismo, mga industriyang ukol sa teknolohiya, paggawa ng ilaw,
mga serbisyo sa himpilan ng eroplano at abyasyon, agrikultura, pangingisda, at pamahalaan. Nitong
mga nakaraang taon, ang Richmond ay siyang nangungunang sentro ng mataas na uring mga industriya.

Mga Pangpublikong Ameniti:
Ang Richmond ay kilala sa lahat ng dako ng Vancouver sa pagkakaroon ng katangi-tanging mga Parke at
Pang-aliwang mga pasilidad, at mga pasilidad hinggil sa Kultura at Pamana. Ang Richmond ay mayroong
mahigit na 90 mga parke na humigit-kumulang ay may lawak na 1400 ekers at dagdag na 200 ekers na
landas pang-dibersiyon.
Pinananatili rin ng Lungsod ang paikot na pangkaugnayang sistema ng “dyke trails” na nagbibigay ng
iba’t- ibang oportunidad ukol sa paglilibang, gayundin ang magagandang tanawin ng mga bundok sa
Baybaying Norte at natural na makasaysayang mga pook. Kabilang sa mga pangkulturang pasilidad ang
mga aklatan, mga teatro ukol sa sining ng pagpapalabas, galeriya, sentrong pangsining, mga museo,
arkaybs at mga sityong pamana. Sa gitna ng mabilis na pagbabago, patuloy na inuuna ng komunidad
ang pangangalaga sa bukirin, pagpapanatili sa mana (heritage) at natural na kapaligiran.

Daanan at Transportasyon:
Ang Richmond ay nakakabit sa mga kalapit na lungsod ng Lower Mainland sa pamamagitan ng hanay
ng mga tulay at isang tunel. Mayroong dalawang pangunahing lansangang-bayan patungong Richmond,
isang matuling linya ng transit, at dalawang linya ng riles ng tren. Mayroon ding dalawang pandaigdig
na daungang-dagat ang Richmond. Dagdag dito, ang Pandaigdig na Paliparan ng Vancouver (Vancouver
International Airport) ay matatagpuan sa Sea Island, Richmond.

Klima:
Katamtaman ang mamaybay-kanlurang klima sa Richmond. Di tulad sa ibang bahagi ng Canada, sa
mamaybay-kanluran ay kakaunti ang niyebe, at kung minsan ay wala nito, sa karamihang taglamig.
Dahilan sa distansiya ng Richmond mula sa mga bundok, ang karaniwang patak ng ulan ay kulang ng
30% kung ihahambing sa patak ng ulan saVancouver.
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Mga Magkakalapit-bahay sa Richmond
Ang Richmond ay binubuo ng 15 magkakaiba at katangi-tanging mga magkakalapit-bahay.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Mga Serbisyong
Pangkaligtasan
ng Komunidad
Serbisyong Pangkagipitan
(emergency)
Sa panahon ng kagipitan, i-dayal ang 9-1-1 sa
inyong telepono. Gamitin ang numerong ito kung
kailangan ninyo ang tulong ng pulisya, bumbero,
o ambulansiya. Ito ang pinakamabilis na paraan
upang makahingi ng tulong. Ang pagtawag sa
bilang na ito ay libre o walang bayad.
Kung tatawag sa 9-1-1, maging handa sa pagbibigay
ng mga impormasyon tulad ng mga sumusunod:
• Ang inyong tirahan at numero ng telepono
• Lahat halos ng impormasyon tungkol sa
posibleng kagipitan
Kung hindi kayo nakapagsasalita ng Ingles, hayaang
malaman ito ng operaytor at ipagbigay-alam ang
inyong salitaing wika at kayo’y ikokonekta sa isang
interpreter o tagapagsalin. Maaaring lumipas ang
ilang minuto bago makipag-usap sa inyo ang
tagapagsalin, kaya’t huwag ninyong ibababa ang
telepono. Ang tulong sa kagipitan ay darating
kaagad sa lugar na pinangyarihan.
Upang kontakin ang pulis o mga serbisyo ukol
sa sunog sa mga sitwasyong hindi kailangangkailangan, tawagan ang:
• Richmond RCMP (Pulis), 604-278-1212
• Richmond Fire-Rescue, 604-278-5131
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Para sa iba pang pangmadaliang pangangailangan
tulad ng maselang problema sa tubig, pusali, mga
hadlang sa kalsada, hindi gumaganang senyas
pangtrapiko, natumbang mga puno, mayelong
mga kalsada o anumang problemang katulad
nito, tumawag sa 24-oras na Emergency Line ng
Lungsod ng Richmond, 604-270-8721.

Pulisya
RCMP ng Richmond
Ang mga opisyal ng Richmond Royal Canadian
Mounted Police (RCMP) ay sinanay upang
panatilihin ang kapayapaan at pagsilbihan ang
publiko. Ang RCMP ay nagpapatupad ng mga
batas, umaaresto ng mga taong lumalabag sa
batas, at tumutulong sa paglutas ng iba’t ibang
pagkabalisa ng mga mamamayan sa komunidad.
Pangunahing Himpilan ng RCMP sa Richmond
11141 No. 5 Road.
604-278-1212 di-pangkagipitan (Non-Emergency)
Lunes–Biyernes, 8:00 ng umaga-7:00 ng gabi
Sabado’t Linggo at mga Pista Opisyal o Araw ng
Pangilin 8:00 ng umaga-5:00 ng hapon
Ang mga opisyal ng Richmond RCMP ay galing
sa iba’t ibang kultura at mga karanasan. Ang
RCMP ay palaging nag-eempleo at nagsasanay
ng mga opisyal na nagsasalita ng iba’t ibang wika
at nakauunawa ng iba-ibang kultura ng mga
mamamayan sa Richmond.
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Mga Pangkomunidad na Estasyon ng Pulis sa
Richmond
Ang dalawang lokal na estayon ng pulis
sa Richmond ay nangangasiwa sa mga dipangkagipitang mga sumbong o karaingan
sa komunidad. Ang mga estasyong ito ay
pinatatakbo ng mga mamamayang boluntaryo
at mga kasapi ng RCMP. Nagbibigay sila ng ibaibang serbisyo at impormasyon na may kinalaman
sa kaligtasan sa tahanan, krimen sa sasakyan,
pagnanakaw ng pagkakakilanlan (identity theft),
kaligtasan sa lansangan, at ilang mga programa
ng Insurance Corporation of British Columbia
(ICBC). Nakikisosyo sila sa mga mamamayan, mga
kalakal, mga asosasyon, at lokal na pamahalaan
tungo sa pagsasagawa ng ligtas at kalugud-lugod
na komunidad.

Pamatnubay ukol sa Pagiwas sa Krimen
Buong karangalang inilalahad ng Lungsod ng
Richmond ang Pamatnubay ukol sa Pag-iwas
sa Krimen, isang libreng gabay na nakatuon sa
pagbibigay ng impormasyon ukol sa kaligtasan sa
sarili at mga personal na ari-arian nang matibay na
hikayatin ang pakikisama at pagatuklas ng mga
dapat gawin upang mahadlangan ang krimen.
Maaari ninyong makuha ang gabay onlayn sa
www.richmond.ca/crimeprevention, o kumuha
ng kopyang papel (sa Ingles o Intsik) sa Richmond
City Hall o sa alinmang RCMP Police Station. Ang
mga papel na kopyang sanggunian ay makukuha
sa mga lokal na sentrong pangkomunidad.

Puwesto ng Pulis Pangkomunidad sa Steveston
4371 Moncton Street
604-713-2323
Lunes–Sabado: 8:30 ng umaga-hanggang 4:30 ng
hapon
Sarado kung Pista Opisyal o mga araw ng Pangilin
Ang mga paglilingkod ay ibinibigay sa loob ng pook
mula sa Richmond’s South Dyke hanggang Blundell
Road at mula sa East Dyke hanggang Gilbert Road.
Puwesto ng Pulis Pangkomunidad sa South Arm
8880 Williams Road
604-713-2300
Lunes–Biyernes: 9:00 ng umaga-5:00 ng hapon
Sarado kung Pista Opisyal o mga araw ng Pangilin
Ang mga paglilingkod ay ibinibigay sa loob ng
pook mula sa Gilbert Road hanggang silangan
ng No. 7 Road at mula sa Blundell Road timog
patungong Dyke Road.
Puwesto ng Pulis Pangkomunidad sa Lungsod
Sentro
140–5671 No 3 Road
Phone: 604-207-4761
Lunes–Biyernes: 9:00 ng umaga-5:00 ng hapon
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Pagtanod ng Bloke (Block Watch)
Ang Pagtanod ng Bloke ay libre, nakabase sa
komunidad, na may programang humahadlang
sa mga krimen. Ito ay pinangangasiwaan ng
Richmond RCMP at pinupondohan ng Lungsod
ng Richmond. Ang mga kasapi ay nagbabantay
ng mga ari-arian ng mga kapit-bahay at naguulat sa mga pulis ng mga gawaing kahinahinala.
Ang Pagtanod sa Bloke ay isang malaking tulong
nang makilala ang inyong mga kapit-bahay at
makatulong upang magkaroon ng ligtas na
komunidad. Para sa dagdag na impormasyon,
mag-emayl sa blockwatch@richmond.ca o kaya
ay tumawag sa 604-713-2340.
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

Pagtanod ng mga Mamamayan
nang Maiwasan ang Krimen
Ang patrolya ng Citizens’ Crime Watch ng
Richmond ay isang programa sa komunidad na
nauukol sa pagpapatrolya ng mga mamamayan
sa kanilang komunidad at tumutulong sa pulis
sa pagtiktik at pag-iwas sa krimen. Ang mga
kasaping boluntaryo ay nagpapatrolya mula sa sarili
nilang mga sasakyan, mayroong isang kasama, na
siyang dagdag na panggagalingan ng ulat para
sa pulisya. Ang mga kasapi ay walang direktang
kontak sa mga nagkasala. Ang bawa’t sasakyan ay
binibigyan ng isang two-way radio na magagamit
sa pagpapatrolya. Ang anumang kahina-hinalang
kilos ay iniuulat sa himpilan, na siyang nag-uulat sa
pulis. Nakaantabay ang mga miyembro ng patrolya
hanggang sa pagdating ng pulis sa pinangyarihan ng
krimen. HINDI sila gumagawa ng tahasang pagkilos
sa alinmang pagpapatupad ng batas. Para sa dagdag
na kaalaman, mag-emayl sa rccwp@vca.bc.ca o
tumawag sa 604-264-3588.

Ang mga sumusunod na tawag ay tinutugunan ng
Richmond Fire-Rescue:
• Mga sunog
• Mga alarma ukol sa sunog
• Mga kagipitang may kinalaman sa medisina o
panggagamot
• Mga aksidente sa sasakyan
• Mapanganib na mga materyales
• Mga tawag ng serbisyo mula sa mamamayan
Kapag ang mga serbisyo sa Pagligtas sa Sunog ay
hinihingan ng tulong, ang oras ng pagtugon ay
maaasahan mula 3 hanggang 5 minuto.
Ang Richmond Fire-Rescue ay nagkakaloob rin ng
karagdagang tulong sa Vancouver International
Airport. May pitong bulwagang kaugnay nito
sa Richmond ang umuupa ng mahigit sa 200
kawaning nauukol sa sunog. Ang mga bulwagang
nabanggit ay palagiang bukas. Ang impormasyon
ukol sa kaligtasan sa tahanan ay makukuha sa
mga bulwagang ito.
Emerdyensi: 9-1-1
Hindi-emerdyensi: 604-278-5131

Mga Programang Pangemerdyensi (Lungsod
ng Richmond)

Mga Serbisyo ukol sa
Pagligtas sa Sunog
Ang Richmond Fire-Rescue ay nagbibigay ng
katugunan sa oras ng kagipitan, paghadlang sa
sunog, at mga serbisyong nauukol sa karunungan
ng publiko.
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

Ang bahagi ng mga programang ito ukol sa
pangkagipitan ay nagkakaloob ng mga serbisyo
upang matiyak ang pangangalaga sa buhay, mga
mapagkukunan ng publiko, mga pribadong ariarian at kapaligiran sa oras ng kagipitan o kung
mayroong sakuna. Ang seksiyong ito ay kaagapay
ng mga ahensiyang nauukol sa pangangalaga
ng Richmond at ibang departamento upang
magkaroon ng mga plano at mga programang
bumabanghay sa pagiging handa ng lungsod,
tugon, at mga panumbalikang hakbang. Para
sa dagdag na impormasyon, mag-emayl sa
emergencyprograms@richmond.ca o tumawag
sa 604-233-3333.
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Pangangalaga
ng Kalusugan

Ang mga nasabing halaga ay maaaring magbago.
Pinakamabuting saliksikin muna ninyo ang mga
halaga kung magrerehistro.

Paggamit ng mga Serbisyong
ukol sa Pangangalaga
ng Kalusugan sa British
Columbia (BC)

Kung mababa ang inyong sahod, maaaring
makakuha kayo ng tulong para bumaba ang
buwanang bayad. Maaaring kulang ang inyong
babayaran sa MSP o kaya’y libre. Kailangang
nakatira kayo sa Canada sa nakaraang 12 buwan
(isang taon) bilang mamamayan ng Canada
Canadian citizen) o kaya’y permanenteng
mamamayan (permanent resident).

Karamihan sa mga serbisyong may kinalaman
sa kalusugan sa lalawigan ay nasa ilalim ng
pamamatnubay ng Pamahalaan ng BC.
Kailangan kayong magbayad para sa inyong mga
pangunahing serbisyong pangkalusugan, maliban
kung kayo ay hihingi ng tulong na tumanggap at
masaklaw ng Medical Services Plan. Ang MSP ay
para lamang sa mga mamamayan ng Canada na
naninirahan sa British Columbia, landed immigrants,
o government-assisted refugees. Ang mga
estudyanteng internasyonal sa paaralang sekondarya
na may taglay na pahintulot sa pag-aaral gayundin
ang mga taong may permisong magtrabaho ng
anim na buwan o higit pa, ay makakukuha ng MSP.
Kung kayo ay refugee claimant, kailangan ninyong
kontakin ang Health Insurance BC sa 1-800-6637100 upang alamin kung maaari kayong masaklaw
ng MSP. Kung hindi, tanungin ninyo ang Citizenship
and Immigration Canada (CIC) tungkol sa Interim
Federal Health Program (IFH). Tumawag sa CIC call
centre, 1-888-242-2100.

Mga Halaga
Ang saklaw na seguro ng MSP ay hindi libre. Kung
mayroon kayong hanap-buhay, ang mga bayad o
hulog sa seguro ay maaaring bayaran ng inyong
pinapasukan. Kung wala kayo nito, kailangan
ninyong bayaran ang buwanang bayad. Ang
kasalukuyang mga halaga sa bawa’t buwan ay:
• para sa isang tao: $60.50
• para sa pamilyang dadalawa: $109
• para sa pamilyang tatlo o higit pa: $121
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Upang magrehistro o malaman ang iba pang
kailangan, tumawag sa 604-683-7151 o bisitahin
ang www.hibc.gov.bc.ca.

Kung Mayroon Kayong
Saklaw na Segurong Pangmedisina (Medical Coverage)
Sa simula ng inyong saklaw na seguro, tatanggap
kayo ng BC Services Card. Ang bawa’t kard
ay mayroong pangalan ng tao at personal na
numero. Lagdaan ninyo ang kard at palagi ninyo
itong dadalhin kapag pupunta kayo sa doktor,
klinika o sa ospital. Kailagan rin ninyo ang kard na
ito para sa mga reseta ng gamot, sa pagrerehistro
ng inyong mga anak sa paaralan, at sa mga
pangpublikong serbisyo ukol sa kalusugan.
Ang saklaw na seguro ng MSP ay nagbabayad
sa mga halaga tulad ng mga manggagamot,
karamihang pagsusuring pangmedisina at
paggamot. Ang ilan sa mga bayad ukol sa kalusugan
ay hindi sakop ng MSP, tulad ng mga panlunas,
dentista, at pisyoterapist. Para magrehistro at alamin
ang iba pang bagay tungkol dito, tumawag sa
604‑683-7151 o bisitahin ang www.hibc.gov.bc.ca.

Mga Panggamot
Kailangan ninyong bayaran ang mga panlunas,
liban na lamang kung ang inyong pinaglilingkuran
ay mayroong extended health benefit plan na
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

sumasaklaw sa mga panggamot na gugol o kaya’y
maaari kayong tumanggap ng mga benepisyo
sa Pharmacare. Maaari kayong kumuha ng ilang
gamot at mga gamit ukol sa medisina mula sa
lokal na parmasiya o botika. Ang mga resetang
gamot ay kailangang iniutos ng doktor o ng
propesyonal na nars na dalhin ito at ihanda sa
parmasiya o botika.

Programa ukol sa Pharmacare
Prescription Drug
Sa sandaling makuha ninyo ang CareCard,
kailangan kayong magrehistro sa Pharmacare
para sa segurong ukol sa iniresetang gamot.
Ito ay isang programa ng pamahalaan ng BC.
Maaaring bayaran ninyo ang ilang gugol para
sa mga iniresetang gamot na binili ninyo sa BC.
Kailangang permanente kayong naninirahan
sa BC at tumatanggap o saklaw ng MSP. Ang
Pharmacare ay para sa lahat na mga pamilya ng
BC. Kung gaano kababa ang inyong kinikita ay
higit na malaking tulong ang matatanggap ninyo
upang bayaran ang mga iniresetang gamot.
Para sa dagdag na impormasyon, at magrehistro
sa Fair Pharmacare, bisitahin ang Ministry of
Health Fair Pharmacare websayt www.health.
gov.bc.ca/pharmacare/plani/planiindex.html.

Paghanap ng
Pangpamilyang Doktor
Mahalaga para sa inyo ang magkaroon ng
pangpamilyang doktor na kilala kayo at
nangangalaga sa inyong patuloy na mga
pangangailangan ukol sa kalusugan. Ang mga
pangpamilyang doktor (“general practitioners”
o mga GP) ay nangangalaga sa karamihang
suliraning pangmedisina. Mahalagang kayo
ay mayroong malakas na relasyon sa inyong
pangpamilyang doktor dahil siya ang nakakaalam
at nakauunawa sa inyong karanasan at kasaysayan
ng kalusugan.
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

Matatagpuan ninyo ang doktor para sa pamilya
sa inyong lugar na tumatanggap ng mga bagong
pasyente sa pamamagitan ng:
1. Pagbisita sa websayt ng BC College of Family
Physicians, www.cpsbc.ca.
2. Pagkontak sa inyong lokal na Settlement
Services Agency: www.cic.gc.ca/english/
newcomers/map/services.asp.
3. Pakikipag-usap sa mga kaibigan o kapit-bahay
upang alamin ang mga GP sa inyong lugar.

Pagkonsulta sa isang
Espesyalistang Duktor
Maaari rin kayong isangguni ng GP sa isang
espesyalistang duktor, na dalubhasa sa naiibang
mga problema sa kalusugan. Dapat muna kayong
makipagkita sa inyong pangpamilyang duktor
na siyang magsasangguni sa espesyalista kung
kailangan ninyo ito.

Kawing-Kalusugan ng
BC (HealthLink BC)
Ang HealthLink BC ay isang serbisyong nagbibigay
ng libre at hindi-pangkagipitang impormasyon
ukol sa kalusugan. Maaari ninyong kunin ang
tulong at impormasyon anumang oras sa araw
at gabi, araw-araw sa isang taon. Tawagan ang
HealthLink BC upang malaman ang mga paksa
ukol sa kalusugan, tandaan ang inyong mga
sintomas, at hanapin ang mga kailangan ninyong
serbisyo. Makakatulong ang mga ito sa inyo at sa
inyong pamilya sa mahigit na 130 wika.
Upang marating ang HealthLink BC, idayal
ang 8-1-1 sa inyong telepono.
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Kawing-Kalusugan sa Onlayn
(HealthLink Online)
Matatagpuan ninyo ang impormasyon sa Ingles
ukol sa mahigit na 5,000 paksang pangkalusugan
kasama na ang 5,000 serbisyo ukol sa kalusugan
ng katawan. Tandaan lamang ang inyong mga
sintomas, magbasa tungkol sa mga paksang
kaugnay nito, at hanapin ang tulong at mga
serbisyong kailangan ninyo kalapit ng inyong
tinitirhan. Makikita rin ninyo ang impormasyon
tungkol sa mga iniresetang gamot.
Upang marating ang HealthLink BC Online,
magtungo sa www.healthlinkbc.ca/

Mga Kagipitan o diinaasahang Pangyayari
(Emergencies)
Idayal ang 9-1-1 kaagad kung may seryosong
kagipitan ukol sa medisina.
Kung kailangang dalhin kayo ng ambulansiya
sa ospital, dapat ninyong tawagan ang 911 o
ang numerong pangkagipitan sa inyong lugar.
Dadalhin kayo ng ambulansiya sa pinakamalapit
na sangay ng biglaang-pangangailangan. Ang
Ospital ng Richmond ay nasa 7000 Westminster
Highway. Tandaan ninyo ang websayt para sa iba
pang impormasyon: www.vch.ca/locations_and_
services/find_locations/find_locations?site_
id=135. Kung kailangan ninyo ang ambulansiya,
matatanggap ninyo ang singil pagkalipas
ng maikling panahon sa dahilang ang mga
ambulansiya ay hindi saklaw ng MSP. Ang mga
ambulansiya ay maaaring masaklaw ng pribado o
iba pang seguro. Maaari rin kayong makakuha ng
tulong, batay sa inyong suweldo.
Ang Departamentong Pangkagipitan ng isang ospital
ang siyang nangangasiwa sa madaliang pagkilos sa
anumang di-inaasahang pangyayari o pagkabalisang
ukol sa kalusugan. Maaari ninyong bisitahin ang
departamentong ito kahit walang usapan o tipanan.
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Pangangalaga ng mga Ngipin
Ang mga dentista ay nagbibigay ng malawak
na uri ng mga paraan sa pangangalaga ng mga
ngipin. Kung mayroon kayong trabaho, ang
inyong pinaglilingkuran ay maaaring magbigay ng
bahagi ng bayad ng mga serbisyong dental. Hindi
lahat ng serbisyong ito ay saklaw ng MSP kung
kailangang gawin sa ospital ang paggamot sa mga
ngipin. Kung magkakaganito, kailangang bayaran
ninyo ang mga serbisyong ito. Ang impormasyon
ukol sa mga klinikang nagkakaloob ng mababang
halaga sa paggamot ng mga ngipin ay makikita
sa: www.bcdental.org/yourdentalhealth/
dentalclinics.aspx.
Matatagpuan ninyo ang dentista sa inyong
komunidad sa: eservice.cdsbc.org/directory/.

Programa ukol sa Kalusugan
ng mga Bata
Ang mga batang kabilang ng mga pamilyang
mababa ang sinasahod ay maaaring tumanggap
ng simpleng pangangalaga sa mga ngipin at
mga mata sa pamamagitan ng Healthy Kids
Program mula sa gulang na 0-19. Tingnan ang
Healthy Kids Program sa www.mhr.gov.bc.ca/
factsheets/2005/healthy_kids.htm fpara sa
dagdag ng impormasyon.

Mga Serbisyo ng
Vancouver Coastal Health
(VCH) sa Richmond
Ang Awtoridad Pangkalusugan na nagsisilbi sa
Richmond ay ang Vancouver Coastal Health.
Ang VCH ay nangangasiwa sa malawak na iba’t
ibang sityo, mga programa at mga paglilingkod,
kabilang ang Richmond Hospital, Richmond Public
Health, Home & Community Care Services, Health
Protection and Mental Health and Additions. Para sa
iba pang impormasyon, bisitahin ang www.vch.ca.
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Mga Serbisyo sa Pagpapaliwanag
at Pagsasalin
Para sa mga taong nahihirapang umunawa ng
wikang Ingles, ang VCH ay nagkakaloob ng
harapang pakikipag-usap at pagsasalin (wikang
ginagamit sa pagsasalita) kapag ginagamit ang
mga paglilingkod ng VCH. Ang mga serbisyo sa
pagsasalin ay makukuha 24 oras sa isang araw,
pitong araw sa isang lingo, sa mahigit na 180
wika. Ang mga tagapagsalin ay kailangang ilaan
ng inyong tagapagkaloob ng pangangalaga sa
kalusugan (health care provider). Kung kailangan
ninyo ang tagapagsalin, kausapin ninyo ang isang
kawani ng VCH at pakiusapan siyang tawagan ang
604-675-4099 o sa libreng 1-877-BCTALKS sa mga
wikang ginagamit sa pagsasalita, o 604-736-7012
(TTY: 604-736-7099) para sa wikang senyas.
Ang VCH ay nagpapaliwanag ng maraming
nakasulat na mga mapagkukunan sa iba’t ibang
wika, kabilang ang Intsik, Hapones, Koreyano,
Biyetnamis at Pundyabi. Pakitanungin lamang
ang inyong health care provider para sa iba pang
impormasyon. Maaari rin ninyong makuha ang
mga ipinaliwanag na mga materyales onlayn sa
www.vch.eduhealth.ca.
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Ang Pagamutan ng Richmond
Ang Ospital ng Richmond ay matatagpuan sa
7000 Westminster Highway (Timog-silangang
kanto ng Westminster Haywey at Daang Gilbert).
Ito ay itinayo upang mapagsilbihan ang lokal
na komunidad. Mataas na uri ng serbisyo ang
ibinibigay ng mga propesyonal na kawani.
Ang ospital ay mayroong 200 kama para sa
mga pasyenteng kailangang manatili roon sa
magdamag, at upang magkaloob rin ng iba’t
ibang klinika sa buong araw. Kung mayroon
kayong di-inaasahang pangyayari tungkol sa
medisina, tumawag sa 9-1-1 para sa serbisyo
ng ambulansiya o bisitahin ang departamento
ukol dito sa ospital. Ang departamentong ito
ay palaging nakabukas. Para sa dagdag na
impormasyon sa Ospital ng Richmond, tawagan
ang 604-278-9711 o bisitahin ang websayt ng
Vancouver Coastal Health sa www.vch.ca.

Pangmadlang Kalusugan
ng Richmond
Ang Richmond Public Health na matatagpuan
sa 8100 Granville Avenue ay isang koponan ng
mga tagapagkaloob ng pangpublikong mga
paglilingkod sa pagkakasosyo ng komunidad.
Ang layunin ng Pangmadlang Kalusugan ay
upang pag-ingatan, isulong, at mapabuti ang
kalusugan ng mga mamamayan ng Richmond
sa pamamagitan ng ilang mga serbisyo at mga
programa. Ang koponan ay kinabibilangan ng
isang opisyal ng kalusugan ukol sa medisina,
mga pangmadlang nars, mga odyoholista, mga
patologo sa pagsasalita at wika, mga sikologo,
mga manggagawa sa lipunan, mga inspektor na
pangkalusugan, mga opisyal na nagkakaloob ng
lisensiya, nutritionists, occupational therapists,
physiotherapists, mga kawaning tagapagtulong,
at mga taong nagbibigay ng kusang-loob na
paglilingkod mula sa komunidad. Ang mga
serbisyo ay ibinibigay sa mga mamamayan sa
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kanilang mga tahanan, sa pre-schools, daycares,
schools, group homes, clinics, community centres,
community settings, businesses, recreational
facilities, gayundin sa mga ospital at mga klinika.
Para sa dagdag na impormasyon, tumawag sa
604-233-3150.

Kung mayroon kayong mga tanong o kurukuro tungkol sa mga paksa, tulad ng pagsuri ng
mga pagkain, kalidad ng inuming tubig, uri ng
hanging pambahay, ingay, o pagbigay ng lisensiya
ukol sa pag-aalaga ng bata at residensiyal na
pangangalaga, tumawag sa 604-233-3147.

Mga Serbisyo ukol sa Pag-aalaga
sa Tahanan sa Komunidad

Kalusugan ng Isipan at Pagkagumon

Ang mga serbisyo ng Home & Community Care
ay nagkakaloob ng pag-aalaga at suporta sa
mga may edad na at matatandang mamamayan.
Ang programa ay binubuo ng koponan ng
mga propesyonal na nagbibigay ng mahabang
panahong pag-aalaga sa tahanan ng mga
mamamayan sa komunidad. Tinutulungan nila ang
mga taong may mga kapansanan, talamak na mga
sakit o mga baldado. Ang layunin ng programang
ito ay upang hayaan ang mga taong manatili
sa kanilang mga tahanan hangga’t maaari sa
pamamagitan ng pamamahala sa kanilang kaso,
pag-alaga ng nars sa bahay at pagpanibaguhingbuhay, mga serbisyong nauukol sa pagsuporta sa
bahay, at mga programa sa araw sa mga taong
may edad na. Ang koponan ay sumusuporta rin sa
mga taong hindi na kayang mamuhay nang nagiisa at kailangan ang 24 na oras na pag-aalaga.

Ang Mental Health & Addiction ay nag-aalay ng
malawak na mga programa at mga serbisyong
nakatuon sa kalusugan, pagsulong, pag-iwas,
pagsuri, paggamot, at pamamagitan sa krisis.
Ang mga serbisyo ay ibinibigay sa ospital, sa
komunidad sa outpatient clinics, residensiyal na
mga pasilidad, mga paaralan, at sa tahanan ng mga
mamamayan. Ang mga programa at mga serbisyo
ay nakikipatulungan sa mga ahensiya ng komunidad
at mga kasosyo upang masuportahan ang
kapakanan ng mga mamamayan at mga pamilya
sa lahat ng edad at katayuan sa buhay, mula sa
pagkabata hanggang sa pagtanda. Para sa iba pang
impormasyon, tumawag sa 604-244-5488.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa
kalusugan at kagalingan sa Richmond, bisitahin
ang www.richmond.ca/discover/health.htm.

Ang programang ito ay nagbibigay rin ng iba-iba
at bukod-tanging mga serbisyo sa kanilang mga
kliyente. Kasama na dito ang malawak na mga
programa at mga suporta sa mga taong may
kanser, sa matatanda, at mga taong may pagaalinlangang mamuhay nang nag-iisa. Para sa
dagdag na impormasyon tungkol sa nabanggit sa
itaas, pakitawagan lamang ang 604-278-3361.

Pagkalinga ng Kalusugan
Ang Pagkalinga ng Kalusugan (Health Protection)
ay nagkakaloob ng mga serbisyo upang matiyak
na ang mga mamamayan at mga bisita ng
Richmond ay mananatiling malusog at ligtas.
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Pangangalaga ng Bata
Ang Pangangalaga ng Bata (na tinawag ring
“daycare”) ay isang serbisyong tumutukoy sa
pangangalaga ng mga bata habang ang kanilang
mga magulang ay nagtatrabaho o nag-aaral. Ang
serbisyong ito ay ibinibigay sa bahay ng tagapagalaga, pangpamilyang nangangalaga (child care) o
kaya’y sa group centre (kabilang ang sanggol/batang
humahakbang na, batang hindi pa nag-aaral, nasa
kindergarten, at pag-aalaga sa labas ng paaralan).

Paghanap ng Tagapagalaga sa Bata
Sentrong Mapagkukunan ng
Sangguni ukol sa Pangangalaga
ng Bata sa Richmond
Ang isang mabuting lugar upang makakuha
ng impormasyon kung papaano makakita ng
isang may kalidad na pag-aalaga ng bata ay
ang Richmond Child Care Resource & Referral
Centre, isang programa ng Volunteer Richmond
Information Services. Ang sinanay na mga kawani
ay nagbibigay ng mga mapagpipilian at tumutulong
sa mga magulang upang piliin ang pinakamahusay
na tagapag-alaga ng bata sa iba’t ibang kapaligiran
batay sa mga pangangailangan ng kanilang
anak. Ang mga pormularyo, impormasyon at
mga direksiyon kung papaano mag-aplay para sa
salaping tulong ng pamahalaan sa pag-aalaga ng
bata ay nakahanda nang gamitin.
Bisitahin ang Child Care Resource and Referral
Centre websayt sa www.ccrr.bc.ca. Mahalagang
makahanap ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang
serbisyo ukol sa pag-aalaga ng bata at piliin ang
pinaka-angkop sa inyong pamilya. Upang makipagusap ng direkta sa isang tagapagmungkahi sa
impormasyon hinggil sa pag-aalaga ng bata at
pagsasangguni, tawagan ang 604-279-7020 o
emayl sa childcare@volunteerrichmond.ca.
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Nakarehistrong Pangpamilyang
Pangangalaga ng Bata na Dikailangan ang Lisensiya
(Inirehistro ng Child Care Resource & Referral
Centre)
Ang ganitong uri ng pag-aalaga ay iniaalok sa
isang tahanan ng pamilya na kailangang tumugon
sa mga pamantayan ng kalusugan at kalligtasan
na kinakailangan ng Pamahalaang Panglalawigan.
Upang mairehistro sa Richmond Child Care
Resource and Referral Centre, ang bawa’t tahanan
ay makatatanggap ng paunang pagsusuri sa
kalusugan at kaligtasan at ito’y sinusubaybayan ng
nakahihigit na mga kawani ng nasabing Sentro.
Para sa iba pang impormasyon o nakahandang
mga pagkakataon, tumawag sa 604-279-7020 o
emayl childcare@volunteerrichmond.ca.

Lisensiyadong
Pangangalaga ng Bata
(Nilisensiyahan ng Lalawigan ng British
Columbia)
Kung lisensiyado ang pangangalaga ng bata, ito ay
dapat tumugon sa mga pamantayan ng kalusugan
at kaligtasan. Ang mga Daycare at mga pre-school
ay lisensiyado ng Richmond Health Department
at sinisiyasat sa pamamagitan ng mga opisyal na
tagapagbigay ng lisensiya. Para sa karagdagang
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impormasyon kung paano hanapin ang mga
tagapag-alaga ng bata sa Richmond, bisitahin ang
www.volunteerrichmond.ca o kaya’y kontakin
ang Richmond Public Health sa 604-233-3150.

Pabahay sa Richmond

Ang iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon
ukol sa pangangalaga ng bata ay nasa Pamahalaan
ng British Columbia na tinawag na Ministeryo ng
mga Bata at Pag-unlad ng Pamilya. Bisitahin ang
kanilang websayt www.mcf.gov.bc.ca/childcare/.
Ang Ministeryong Pangkalusugan ay gumawa rin ng
Gabay sa mga Magulang upang Piliin at Subaybayan
ang pag-aalaga sa bata, at ito’y makikita sa www.
health.gov.bc.ca/library/publications/year/2009/
Parents’_guide_child_care.pdf.

Ang Richmond ay binubuo ng magkakaibang mga
pook na mayroong mga pagpipilian sa pabahay,
kabilang ang single-family homes, town homes,
condominiums, coach houses at apartment suites.
Maaaring pumili ang isang taong manirahan sa
karatig na lugar o sa sentro ng lungsod, kung saan
nakaranas na ng mabilis na pag-unlad, tulad ng
mataas na mga kondominyom at mga apartment
na malapit sa mga sasakyan, mga aminiti, at mga
serbisyo.

Ang impormasyon ukol sa child care subsidy ng
pamahalaan ay makikita sa www.mcf.gov.bc.ca/
childcare/subsidy/ o tumawag sa Ministry of
Children and Family Development, walang bayad,
1-888-338-6622.

Panimula Ukol sa
Pabahay sa Richmond

Mga Lugar na Maaaring Tirhan
Ang Richmond ay maraming mga hotel pati
mga kama at almusal (bed and breakfasts) na
mapagpipilian kung kayo ay bumibisita o hanggang
makahanap kayo ng permanenteng tirahan. Upang
mahanap ang isang pinakamainam na lokasyon
na tutugon sa inyong mga pangangailangan,
sumangguni sa mga lokal na Yellow Pages
onlayn sa www.yellowpages.ca, ang bahaging
matutuluyan sa websayt ng Tourism Richmond sa
www.tourismrichmond.com , o kaya’y suriin
ang mga listahan ng mga matutuluyan sa Lungsod
ng Richmond at sa websayt www.richmond.ca/
discover/guide/accommodation.htm.

Inuupahang Pabahay
Ang impormasyon tungkol sa mga paupahang
matitirhan ay makikita onlayn, sa mga anunsiyo
sa lokal na mga pahayagan, sa bulletin boards
ng mga tindahan, at sa mga lokal na sentrong
pangkomunidad.
Ang mga patakaran at mga batas para sa mga
may-ari at mga nangungupahan sa British Columbia
ay matatagpuan sa British Columbia’s Residential
Tenancy Act. Para sa impormasyon, kontakin ang
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opisina ng British Columbia Residential Tenancy sa
604-660-1020, o bisitahin ang www.rto.gov.bc.ca.
Kung kayo ay nangungupahan at mayroong mga
isyu bilang isang nangungupahan, kontakin ang
Tenant’s Resource and Advisory Centre sa 604255-0546 o bisitahin ang www.tenants.bc.ca
fpara sa iba pang pangkalahatang impormasyon.

Abot-kayang Pabahay
Ang isang sapat, ligtas, abot-kaya, at madaling
lapitang pabahay ay sumusuporta sa mga tao at
mga pamilyang may iba-ibang suweldo, gulang,
at kakayahan upang mamuhay at makilahok sa
komunidad na kanilang pinili. Ang Lungsod ng
Richmond ay mayroong direktoryong onlayn
ukol sa inuupahang pabahay na makukuha sa
www.richmond.ca/discover/com-resources/
housing/assisted/purpose.htm. Ang kopya ng
polyeto,“Housing and Care: Directory of Assisted
Housing Facilities in Richmond” ay makukuha sa
despatso ng impormasyon sa Richmond City Hall.
Ang tulong-pabahay ay nag-aalok ng abot-kayang
matutuluyan para sa bawa’t isa, mga karapat-dapat
na matatanda, mga taong may kapansanan, at mga
pamilya. Ang mga aplikante ay sinusuri ayon sa
kanilang pangangailangan ukol sa pananalapi. Ang
tulong-pabahay ay magagamit sa iba’t ibang uri ng
pabahay, kabilang ang pabahay ng kooperatiba,
mga apartment at mga town house.

Pabahay na may
Salaping-tulong
Ang mga taong may mabababa o katamtamang
kita ay maaaring mag-aplay ng salaping-tulong sa
pamamagitan ng Pamahalaan ng British Columbia
o ng Metro Vancouver Housing Corporation. Ang
mga kahilingan ay maaaring gawin sa BC Housing
sa pamamagitan ng BC Housing sa 604-433-2218,
sa www.bchousing.org, o sa Metro Vancouver
Housing Corporation sa 604-432-6300 o sa
www.metrovancouver.org.
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Kabilang sa mga may salaping-tulong na pabahay
ang pangpublikong pabahay, walang-tubong
pabahay, at mga pabahay ng kooperatiba.
Ang mga matatanda at mga pamilyang may
mababa hanggang sa katamtamang kita ay maaari
ring maging marapat para sa mga pandagdag-upa
sa pamamagitan ng BC Housing. Ang impormasyon
tungkol sa mga programang ito at ang kailangang
mga katangiang angkop ay matatagpuan sa
www.bchousing.org/Initiatives/Providing/RAP
para sa tulong sa renta ng mga pamilya o sa
www.bchousing.org/Initiatives/Providing/SAFER
ukol sa tulong sa matatandang nangungupahan.

Paghanap ng
Mabibiling Bahay
Kung isinasaalang-alang ninyong bumili ng
bahay, town house o condominium, sumangguni
sa mga pahayagan ng real estate na naglilista
ng mga ipinagbibiling tirahan. Maglakad o
magmaneho sa paligid ng kapitbahayang inyong
isinasaalang-alang at hanapin ang may mga
tandang “For Sale.” Halos lahat ng mga bahay
ay naibebenta sa pamamagitan ng isang ahente
ng real estate na siyang makatutulong sa inyo
upang makahanap ng tahanan. Para sa iba pang
impormasyon, kontakin ang Real Estate Board of
Greater Vancouver sa pamamagitan ng kanilang
websayt sa www.realtylink.org o bisitahin
and www.mls.ca para sa kasalukuyang mga
listahan ng real estate. Ang Canada Mortgage
and Housing Corporation (CMHC) ay gumawa ng
gabay ng pabahay para sa mga bagong-dating na
makukuha sa www.cmhc.ca/newcomers.

Tipirin ang Perang ukol
sa Enerhiya sa Bahay
Ang mga programang iniaalok ng mga kompanyang
may kinalaman sa enerdyi, BC Hydro at FortisBC,
ay naglalayong tumulong sa mga sambahayan
upang makatipid ng perang ukol sa enerdyi. Ang
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iba’t ibang programa ay nag-aalay ng balik-pera
sa mga pagpapabuti o pagdagdag ng insulasyon o
pagpapalit ng mga lumang kagamitan ng bagong
mga aparatong may tatak na EnergyStar. Ang ilang
programa ay lubusang libre sa mga sambahayang
may mababa hanggang katamtamang kita. Pagaralan ang iba pang programa mula sa BC Hydro at
FortisBC sa www.bchydro.com/powersmart.html
(o tumawag sa 1-877-431-9463) o www.fortisbc.
com/Electricity/PowerSense/.

Buwis sa mga Ari-arian
Bawa’t bahay at may-ari ng lupa sa Richmond ay
nagbabayad ng buwis sa ari-arian sa Lungsod ng
Richmond. Ang perang natanggap ng lungsod ay
ginagamit upang magbigay ng maraming mga
serbisyo ng lungsod na binanggit sa gabay na ito,
gayundin ang iba pang mga paglilingkod. Ang
buwis sa ari-arian ay batay sa halaga ng ari-arian
ayon sa Pamahalaan ng British Columbia.

Transportasyon
Pagbibisekleta
Ang pagbibisekleta ay isang paraan ng
transportasyon na nakapagpapalusog sa katawan.
Ang patag na tanawin ng Richmond ay lubos
na angkop sa pagbibisekleta at ang lungsod ay
may malaking network ng mga ruta para sa mga
nagbibisekleta sa daan at mga landas sa labas
nito. Para sa impormasyon ukol sa pagbibisekleta,
kasama ang mga mapa ng mga landas, bisitahin
ang www.richmond.ca/cycling.

Ang Tubig at Bayad sa mga
Serbisyong Ginagamit
Ang mga may-ari ng bahay sa Richmond ay
binibigyan ng isang taunang singil sa mga
kagamitan (utility bill). Ang singil na ito ay
sumasaklaw sa mga serbisyo para sa tustos
ng tubig, koleksiyon ng dumi at paggamot sa
alkantarilya, paagusan, dayking, solidong basura,
resaykling, at mga programa ukol sa kapaligiran.
Para sa iba’t ibang paraan kung paano ninyo
babayaran ang buwis at mga singil sa tubig at
mga kagamitan, bisitahin ang www.richmond.ca/
cityhall/finance/rates/utilityrates o tumawag sa
604-276-4145.

Mga Alituntunin at mga
Patakaran sa Pagbibisekleta:
•

•

•
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Mga Helmet: Ayon sa batas, bawal ang
sumakay ng bisikleta sa kalye nang walang suot
na helmet. Dapat kayong palaging nakasuot ng
helmet para sa dagdag na kaligtasan.
Mga Bangketa: Ang mga Nagbibisekleta
ay hindi pinahihintulutang sumakay sa mga
bangketa malibang kung ito’y nakapaskil sa
isang tanda. Ang mga Siklista ay kailangang
sumakay sa direksiyon ng trapiko, sumunod
sa lahat ng alituntunin sa daan, at saklaw ng
panlalawigang Motor Vehicle Act.
Mga Tawiran: Ang mga Siklista ay hindi
pinapayagang sumakay sa mga tawiran
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•

•

•

•

•

maliban kung ipahiwatig ito ng mga
palatandaan sa daan o sa semento.
Mga Senyas ng Kamay: Ang mga Siklista
ay dapat sumenyas sa lahat ng pagbaling o
pagliko, gayundin ang kaniyang intensiyong
paghinto o pagpapabagal.
Sumakay sa Kanan: Ang mga Siklista ay
kailangang sumakay hangga’t maaari sa kanan
ng kalsada. Gayunpaman, maaari kayong
umukupa ng buong kalsada kung kayo’y
naglalakbay na katulad ang tulin sa trapiko
upang malinaw kayong nakikita ng ibang
motorist.
Isahang Linya: Ang mga Siklista ay
pinagbabawalang sumakay na katabi sa
daanan ng mga sasakyan.
Mga Ilaw: Kung ang pagbibisekleta sa pagitan
ng 30 minuto matapos ang paglubog ng
araw at 30 minuto bago sumikat ang araw,
ang inyong bisekleta ay kailangang may ilaw
sa harapan, pulang ilaw sa likuran, at pulang
replektor sa bandang likuran.
Kampanilya o Busina ng Bisekleta: Ang
mga Siklista ay dapat magpalagay sa kanilang
bisikleta ng aparatong angkop sa pagbabala,
tulad ng kampanilya o busina.

Mga Landas sa Paglalakad
at Pagbibisekleta
Isang hanay ng mga perimeter dikes at higit sa 80
kilometro ng mga landas at magkakakabit na mga
ruta ang nagpapakita ng maraming kagiliw-giliw
na mga tanawin sa Richmond. Lumakad, tumakbo
o magbisikleta sa alinmang landas at dadalhin kayo
sa magagandang tanawin sa lungsod. Para sa lokal
na impormasyon sa paglalakad sa mga landas,
bisitahin ang www.richmond.ca/parks/trails.

Mga Alituntunin sa Landas:
•

Magbisikleta, maglakad o magyagyag (jog)
sa isang paraang mahuhulaan ang inyong
gagawin.
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•
•
•
•

Manatili sa gawing kanan ng landas.
Magbuo ng isang linya kung kasalubong ang
ibang tao sa masikip na lugar.
Igalang ang kapaligiran at mga kalapit na ariarian.
Ang mga aso ay dapat nakatali sa lahat ng oras
sa mga landas at sa mga parke maliban kung
tinutukoy na hindi ito kailangang gawin. Ang
mga aso ay HINDI pinahihintulutang walang
tali sa sistema ng landas maliban kung ito’y
pinangalanang off-leash trail. Ang may-ari ng
aso ay dapat “yumuko” at damputin ang dumi
ng aso sa lahat ng oras at maingat na itapon
ang basura.

Pangpublikong Transit
(Metro Vancouver)
TransLink
Ang TransLink ang siyang pangpublikong sistema
ng pagbibiyahe ng Metro Vancouver, kabilang ang
SkyTrain, Sea Bus, West Coast express, commuter
train, at lahat ng nagpapatakbo ng pangpublikong
mga serbisyo ng bus (na pinatatakbo sa
pamamagitan ng Coast Mountain Bus). Maraming
mga bus at hintuan nito ang “wheel-chair
accessible.” Para sa impormasyon tungkol sa mga
talaan at mga ruta, tumawag sa 604-953-3333 o
bisitahin ang www.translink.ca.
Ang TransLink ay buong pagmamalaking nagaalok ng “EsmartengPaglalakbay” para sa
mga Bagong Imigrante,” isang programang
tumutulong sa mga bagong-dating sa Metro
Vancouver sa pamamagitan ng pagbibigay ng
buong husay na pagkakaroon ng impormasyon
tungkol sa paggamit ng pangpublikong sistema
ng transportasyon, tulad ng mga pagtatanghal
at pagsasanay ukol sa bus at field trips. Ang mga
pagtatanghal ay may kasamang impormasyon
tungkol sa sistema ng pagbibiyahe mula sa mga
pamasahe hangang sa kaligtasan at katiwasayan,
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habang ang field trips ay nagbibigay sa mga
kalahok ng tunay-mundong karanasan sa
paggamit ng sistema. Ang mga grupo ay maaari
ring humiling ng isang bus na wala sa serbisyo
upang dumating sa kanilang kinaroroonan nang
mabuting makaunawa sa mga tampok ng bus at
tuntunin ng magagandang asal.
Kung interesado kayong magkaroon ng isa sa
aming mga programa, bisitahin ang pasilidad
na malapit sa inyo, kontakin ang inyong
lokal na ahensiya sa paninirahan o sentrong
pangkomunidad tungkol sa TravelSmart for New
Immigrants. Ang mga interesadong tao o mga
grupo ay maaaring kumontak sa Access Transit
Office sa 778-375-6868.

Canada Line
Ang serbisyo ng Canada Line rapid transit ay
umuugnay sa Sentro ng Lungsod ng Richmond
sa Vancouver at sa Pandaigdig na Paliparan
ng Vancouver. Ang serbisyong ito ng transit,
na binuksan noong Agosto 2009, ay ganap
na naisama sa mga umiiral na serbisyo ng
pagbibiyahe sa Lower Mainland. Para sa iba pang
impormasyon, bisitahin ang www.translink.ca.

Pagpaplano ng inyong Biyahe
Upang makapagplano ng biyahe o paglalakbay,
tawagan ang TransLink sa 604-953-3333 at
bigyan ang operaytor ng direksiyon ng inyong
panimulang panggagalingan, ang direksiyon
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ng inyong patutunguhan, at ang oras na nais
ninyong dumating sa paroroonan. Ang operaytor
ay nagbibigay ng mga detalye ng ruta, mga
kailangang paglipat sa susunod na sasakyan, at ang
tinantiyang oras ng pagdating. Maaari din ninyong
i-text ang numero ng hintuan (na makukuha sa
itaas ng tandang-hintuan) sa 604-953-3333 at
makatatanggap kayo ng mensahe kasama ang mga
oras ng pagdating ng ilang susunod na mga bus.
Ang serbisyong ito ay makukuha rin sa onlayn sa
www.translink.ca.

Pagmamaneho (Pamahalaan
ng British Columbia)
Isang may-bisang lisensiya ng tagapagmaneho
ng British Columbia ang kailangan sa lahat ng
nagmamaneho ng sasakyan. Ang Insurance
Corporation of British Columbia (ICBC) ang
nagkakaloob ng mga lisensiya sa pagmamaneho,
mga seguro ng mga sasakyan ng mga motorista,
at siya ring namamahala sa pagrehistro at pagbigay
ng lisensiya. Para sa iba pang impormasyon
ukol sa pangkalahatang mga katanungan sa
pagmamaneho at mga nakapalibot na isyung legal,
tawagan ang ICBC sa 604-661-2800 o bisitahin ang
www.icbc.com.

Mga Sasakyang Pinatatakbo
ng Elektrisidad
Ang mga ito’y kasiya-siyang manehohin at
makakatipid kayo ng pera! Ang mga sasakyang
pinatatakbo ng elektrisidad ay nakabubuti
sa kapaligiran at praktikal sa araw-araw na
pamumuhay. Kung kakargahan ninyo ng elektrisidad
ang sasakyan sa inyong sariling bahay, makatitipid
kayo ng hanggang $2,500 sa isang taon kung
ihahalintulad sa kotseng pinatatakbo ng gasoline.
Ang Lungsod ng Richmond ay nag-instala rin ng
mga estayong maaaring pagkargahan ng elektrisidad
upang makapaglakbay kayo na may mapayapang
pag-iisip. Bisitahin ang www.emotivebc.ca sa iba
pang kaalaman tungkol dito.
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Transportasyon para sa mga
Taong may Kapansanan
Ang transportasyong mapupuntahan ng mga may
upuang de-gulong ay handa nang magamit sa
pamamagitan ng HandyDART, isang bahaginangpagsakay sa serbisyo ng pangpublikong sasakyan.
Ito ay may mga di-pangkaraniwang kagamitan
para sa mga may kapansanang hindi makagamit
ng pangpublikong mga sasakyan nang walang
tulong. Para sa pangkalahatang impormasyon
tungkol sa HandyDART o magrehistro para sa
kanilang serbisyo, tumawag sa 604-279-7090 o
bisitahin ang www.www.translink.ca/en/RiderGuide/Accessible-Transit/HandyDART.
Kung kailangan ang upuang de-gulong at
kayo ay hindi nakarehistro sa HandyDART, ang
ilang kompaniya ng taksi ay magagamit bilang
transportasyon. Upang alamin ang iba pang bagay
tungkol dito, tawagan ang Richmond Taxi sa
604-272-1111, Kimber Cabs sa 604-238-8888, o
Garden City Cabs sa 604-233-1111.

Paghahanap ng
Trabaho sa Richmond
Pagkuha ng Social
Insurance Number
Upang makapagtrabaho sa Richmond o kahit saan
sa Canada, kailangan ninyong magkaroon ng
Social Insurance Number (SIN) mula sa Pamahalaan
ng Canada (Pamahalaang Pederal). Para magaplay, bisitahin ang inyong lokal na Service Canada
Centre o tumawag sa 1-800-206-7218.
Sa Richmond, matatagpuan ang Service Canada
Centre sa 5611 Cooney Road. Ang mga kawani
ng tanggapang ito ay matutulungan kayong
magplano ng inyong paghahanap ng trabaho at
bibigyan kayo ng mga paraan tungkol sa paghanap
ng pinakamahusay na mga oportunidad sa
trabaho. Sasabihin din nila kung anong pinansiyal
at iba pang mga kapakanibangan ang inyong
matatanggap habang naghahanap ng trabaho.

BC Ferries (Pamahalaan
ng British Columbia)
Ang kinaroroonan ng Richmond ay humigitkumulang sa 20 minuto mula sa Tsawwassen
Ferry Terminal, nagkokonekta sa meynland tungo
sa Vancouver Island at sa Gulf Islands. Para sa
impormasyon tungkol sa ferries, mga ruta, mga
bayad at mga eskedyul, bisitahin ang websayt
www.bcferries.ca o tawagan ang 1-888-223-3779.
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Mga Mapagkukunan
(resources) upang Matulungan
Kayong Maghanap ng Trabaho
Maraming mga ahensiya sa Richmond ang
sumusuporta sa mga bagong-dating na
makatutulong sa inyong maghanap ng trabaho,
lalo na kung Ingles ang inyong ikalawang wika.
(Tingnan ang bahaging Community Services and
Support sa gabay na ito.) Ang mga ahensiya ring
ito ang magsasabi sa inyo ng tungkol sa maraming
mga websayt na kung saan nakaanunsiyo ang
mga bakanteng trabaho.
Para sa pangkalahatang payo sa paghahanap ng
trabaho sa British Columbia, tingnan ang bahagi ng
Finding a Job sa Pamahalaan ng British Columbia,
Newcomer’s Guide to Resources and Services;
Gabay sa mga Mapagkukunan at mga Serbisyo
sa www.welcomebc.ca o kaya ay bisitahin ang
www.jobbank.gc.ca o www.workbc.ca para
sa talaan ng kasalukuyang mga oportunidad sa
pagtatrabaho.
Nasa ibaba nito ang ilan sa magagamit na mga
kontak para makatulong sa inyong pagsisimula.
Mag-ugnay ng mga Kasanayan (Skills Connect)
ay naglalayong matulungan ang mga imigranteng
may kasanayan na upang mabilis na mailipat sa
akmang trabaho ang kanilang mga karanasan at
kaalaman. Nagbibigay sila ng natatanging alalay
sa mga imigrante sa pamamagitan ng pagtulong
sa kanilang maghanda at makakuha ng trabaho sa
bawa’t sektor ng ekonomiya ng BC, kabilang ang
transportasyon, konstruksiyon, pagyayari, turismo,
at pangangalagang pangkalusugan. Ang tanggapan
ng Skills Connect sa Richmond ay matatagpuan sa
#110-0651 Elmbridge Way. Para sa karagdagang
impormasyon, tumawag sa 604-575-3800 o
bisitahin ang www.skillsconnect.ca.
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Mga Serbisyong Panggawain ng Avia (Avia
Employment Services) ay nagbibigay ng libreng
mga paglilingkod sa mga naghahanap ng trabaho
at sa mga nag-eempleo. Ang Avia ay pinupondohan
ng WorkBC initiative ng Pamahalaan na tumutulong
sa mga nakatira sa Richmond upang makahanap
ng trabaho. Ang Avia Employment Services ay
matatagpuan sa #290-3631 No. 3 Road at sa
#110-6651 Elmbridge Way. Ang Avia Employment
Services ay isang sangay ng Back in Motion Rehab
Inc. Para malaman ang iba pang bagay tungkol dito,
tumawag sa 778-732-0290 (tanggapan sa Elmbridge
Way) o 778-732-0285 (tanggapan sa No. 3 Road),
bisitahin ang www.aviaemployment.ca, o e-meyl
aviarichmond@aviaemployment.ca.
Ministeryo ng Panglipunang Pagsasagawa
– Paghahanapbuhay at Tulong sa Kinikita
(Ministry of Social Development –
Employment and Income Assistance) Ang
Pamahalaan ng ministeryo ng British Columbia
ay nagbibigay ng tulong sa kinikita para sa mga
nangangailangan. Tumutulong din sila sa mga
mamamayang lumipat mula sa tulong sa kinikita
hanggang sa makakuha ng permanenteng trabaho
at makapagbigay ng impormasyon. Bisitahin ang
tungkol sa mababang bayad sa pangangalaga
ng bata. Ang tanggapan sa Richmond ay nasa
#100–5760 Minoru Boulevard. Para sa dagdag
na impormasyon, tumawag sa 604-660-9284 o
bisitahin ang www.eia.gov.bc.ca/bcea.htm.

Ang Kaligtasan at mga
Karapatan sa Pinapasukan
Employment Standards Branch
Ang mga batas sa Canada ay pinangangalagaan
ang bawa’t manggagawa sa baying ito. Ang BC
Employment Standards Branch ay nakapagbibigay
ng impormasyon tungkol sa mga karapatan ng
manggagawa, mga patakarang panglalawigan
ukol sa paghahanap-buhay, at mga paraang
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gagawin kung kayo’y may mga problema
sa pinagtatrabahuhan. Ang buod ng mga
Pamantayan sa Paghahanap-buhay at makikita sa
www.labour.gov.bc.ca/esb.

Ligtas-trabaho sa BC (WorkSafe BC)
Ang WorkSafe BC ay nakatalaga upang maitaas
ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa
at mga pinapasukan ng lalawigan sa oras
magkaroon ng mga aksidente at mga karamdaman
na may kinalaman sa pagtatrabaho. Ang WorkBC
ay nakikipagtulungan sa naapektuhang mga
partido upang bigyan sila ng pagbabagong-buhay,
bayad-pinsala, mga banepisyo ukol sa pag-aalaga
ng kalusugan, at iba pang malalawak na serbisyo.
Upang alamin mulaang iba pang bagay nang
manatiling ligtas sa pinapasukan, bisitahin ang
www.worksafebc.com.

Mga Mapagkukunan ng Tagapagalagang Lib-in at Pansamantalang
Taga-ibang Bansang Manggagawa
(Live-in Caregiver and Temporary
Foreign Workers’ Resources)
Ang mga tagapag-alagang lib-in at mga
pansamantalang taga-bang bansang manggagawa
ay may permisong tiyak na magtrabaho sa British
Columbia. Mayroong mga batas na pumuprotekta
sa mga tagapag-alaga at mga taga-ibang bansang
manggagawa upang matiyak ang kanilang
kaligtasan. Upang alamin ang iba pang bagay
tunkol sa inyong mga karapatan, bisitahin ang
www.cic.gc.ca/english/information/protection/
rights/index.asp. Para sa mga impormasyon o kung
mayroon kayong mga pag-aalinlangan tungkol sa
inyong pinapasukan, kontakin ang BC Employment
Standards Branch, libre: 1-800-663-3316 o bisitahin
ang www.labour.gov.bc.ca/esb.

minutong libreng konsultasyon sa mga isyung
may kinalaman sa pagtatrabaho, pamilya, mga
karapatang pantao, at imigrasyon. Para sa dagdag
na impormasyon o paggawa ng tipanan, bisitahin
ang www.mosaicbc.com/settlement-services/
settling-canada/legal-clinic-temporary-foreignworkers o kontakin ang MOSAIC sa 604-254-9629
o Access Pro-Bono sa 604-878-7400.
Ang mga Tagapag-alagang Lib-in ay makatatangap
ng legal na tulong at mungkahi mula sa West
Coast Domestic Worker’s Association (WCDWA).
Ang WCDWA ay nagbibigay ng impormasyon,
pagsasangguni, buod ng payo, at buong
representasyon na walang bayadsa mga kliyente,
lalo na sa mga paksang may kinalaman sa batas
ng imigrasyon at pagtarabaho. Para sa dagdag
na impormasyon, tawagan ang 604-669-4482 o
bisitahin ang www.wcdwa.ca.

Diskriminasyon sa Lugar
na Pinapasukan
May mga batas sa Canada upang maiwasan ang
diskriminasyon sa lugar na pinapasukan. Kung
inaakala ninyong hindi kayo nabigyan ng trabaho
dahil sa inyong lahi, relihiyon, kasarian, edad, sekswal
na oryentasyon, o dahil sa kapansanan, maaaring
dahilan ito na kayo ay dinidiskrimina. Isaalang-alang
ang paghingi ng tulong at payo mula sa BC Human
Rights Coalition sa 604-689-8474 o 1-877-689-7511
o bisitahin ang www.bchrcoalition.org.

Ang MOSAIC ay nagbibigay ng mga klinikang
legal para sa mga Pansamantalang Manggagawa
mula sa ibang bansa. Ang mga manananggol na
Pro-bono ay nakatalaga upang magbigay ng 30
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating
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Pagsisimula ng
Negosyo sa Richmond

Pagbabangko at
Pananalapi sa Richmond

Ang komunidad ng Richmond ay may umuunlad
at lumalagong mga negosyo, na may direktang
kaugnayan sa mga pamilihang lokal, pampurok,
at pandaigdig. Bilang bagong-dating, maaaring
interesado kayong magsimula ng sarili ninyong
negosyo. Ang Business Development Program
ng Lungsod ng Richmond ay nagbibigay ng
mga libreng serbisyo at impormasyon sa mga
negosyanteng nagnanais magtayo o magpalaki
ng negosyo sa Richmond. Ang koponan ng
tanggapan ng Pagpapalago ng Ekonomiya ay
makatutulong sa:
• Pagkilala ng lugar na pagtatayuan ninyo ng
negosyo
• Pagpapalago o paglilipat ng inyong negosyo sa
Richmond
• Panggagalingan ng impormasyon ukol sa
ekonomiya, ari-arian, demograpiko, at iba
pang impormasyong estadistika
• Pagbibigay ng mga pangganyak para
magnegosyo sa Richmond
• Pagiging tagapag-ugnay ng inyong negosyo at
ng mga departamento ng Lungsod at iba pang
ahensiya ng pamahalaan
• Pag-uugnay ng inyong negosyo sa mga
lokal at pampurok na mga serbisyo at mga
mapagkukunan
• Pagpapadali ng paraan sa pagkuha ng mga
pangmunisipyong permiso at mga lisensiya

Pagbubukas ng Kuwenta
(account) sa Bangko

Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang
www.businessinrichmond.ca o e-meylan ang
economicdev@richmond.ca.
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Isa sa mga unang bagay na maaari ninyong gawin
pagdating ninyo sa Richmond ay ang mabukas ng
isang kuwenta sa bangko. Bago ninyo gawin ito,
dapat munang basahin ang Government of British
Columbia’s Newcomer’s Guide to Resources and
Services na makikita sa www.welcomebc.ca—lalo
na ang kabanata tungkol sa Pera at Pagbabangko.
Ang BC Newcomers’ Guide to Resources ay
nagdiditalye ng mga uri ng pagbabangko na
makukuha at nagbibigay ng payo sa paggamit
ng mga tseke, kard sa pangungutang at mga
debit kard. Nagpapaliwanag din ito kung paano
gamitin ang mga makinaryang pangbangko,
mga automated teller machines (ATM) at kung
paano magbangko sa pamamagitan ng telepono
at internet. Maaari kayong magbukas ng
bank account sa isang bangko, kredit union o
kumpanyang pinagkakatiwalaan. Bago ninyo piliin,
saliksikin muna kung anong uri ng bank account
meron sila at kung ano ang mga sinisingil na
babayaran para sa kanilang serbisyo.
Maraming mga bangko ang nag-aalay ng
promosyon lalo na sa mga bagong-dating.
Tingnan ang direktoryo ng inyong telepono para
sa talaan ng mga bangko at mga institusyong
pinansiyal sa Richmond.
Maraming hindi-nakikinabang na mga grupo
sa Richmond, lalo na ang mga organisasyong
tumutulong sa mga imigrante, ang nagbibigay
ng mga sesyong pangpayo ukol sa pananalapi at
pagbubuwis. Para sa dagdag na mga detalye at
impormasyon, tingnan ang bahagi ng Community
Services and Support ng gabay na ito.
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Pagbabayad ng Buwis
Ang mga Pamahalaang Munisipal, Probinsiyal,
at Pederal sa Canada ay kumukulekta ng mg
buwis upang makapagbigay ng mga programa
at mga paglilingkod, katulad ng mga kalsada,
mga parke, mga sentrong pangkomunidad, mga
pangangalagang ukol sa medisina, mga paaralan,
at mga unibersidad. Ang mga buwis na kailangan
ninyong bayaran ay kabilang ang:
• Buwis sa Ari-arian – isang taunang buwis na
sinisingil ng lungsod sa mga may-ari ng mga
tunay na pag-aari (real estate). Ang buwis na
ito ay batay sa tinayang halaga ng ari-arian
(kasama ang gusali o bahay at lupa).
• Buwis sa Mamimili – mga buwis na sinisingil
sa pagbili ng mga kagamitan at mga serbisyo
sa pinangyayarihan ng pamimili. Ang PST ay
sinisingil ng Lalawigan at ang GST ay sinisingil
ng Pamahalaang Pederal.
• Buwis sa Kinikita – ito ang personal na buwis
sa suweldo na tinayang laganap sa lahat ng
dako para sa mga mamamayan ng Canada.
Para sa dagdag na impormasyon sa mga buwis ng
Lungsod ng Richmond (Munisipal), bisitahin ang
www.richmond.ca/cityhall/finance/about o
tumawag sa 604-276-4000.

Mga Parke, Libangan
at mga Serbisyong
Pangkultura ng
Lungsod ng Richmond
Ang Departamento ukol sa mga Serbisyong
Pangkomunidad ang namamahala sa mga parke,
libangan, at mga pangkulturang pasilidad ng
Richmond. Ang mga mamamayan ng Richmond
ay hinihimok na makisama sa nakasasaya, abotkaya, at nakapagpapalusog na mga Gawain.
Ang mga Sserbisyong Pangkomunidad ay
naglalayong makatulong sa inyo upang makisama
at manirahan sa inyong bagong komunidad sa
pamamagitan ng pagkakaloob ng mga serbisyo
at mga programang makatutugon sa inyong mga
pagnanais at ng inyong pamilya.
Para kontakin ang Richmond Parks, Recreation and
Cultural Services, tumawag sa:
• Mga Parke: 604-244-1208
• Recreation and Cultural Services:
604‑276‑4300

Ang Sistema ng mga
Parke ng Richmond

Para sa iba pang impormasyon ukol sa mga buwis
ng Lalawigan ng BC (Pamahalaang Probinsiyal),
bisitahin ang websayt sa www2.gov.bc.ca.

Ang Richmond ay kilala sa pagkakaroon ng mataas
na uri ng mga parke. Ang sistema ng parke ay
may higit na 90 mga parke na may kabuuang
humigit-kumulang sa 1,400 ektarya.

Para sa iba pang impormasyon sa Pamahalaan
ng Canada (Pamahalaang Pederal), kontakin ang
Canada Revenue Agency, opisyal na sangay ng
Pamahalaan ng Canada na siyang kumukolekta ng
mga buwis, sa pamamagitan ng kanilang websayt
sa www.cra-arc.gc.ca.

Ang mga mapagkukunang datos ng mga parke
sa buong Lungsod ngRichmond ay makukuha sa
www.richmond.ca/parks/overview.htm at ang
giyang aklat sa paglalakad sa paligid ng Richmond
ay makikita sa www.richmond.ca/parksrec/
sports/walkrichmond/walk.htm.

Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating
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Mga Golp Kors – Kanluran
(Golf Courses – West)
Ihagis at Kantiin (Pitch
and Putt) sa Richmond

mapupuntahan ng komunidad upang maglaro, magehersisyo, mag-aral, magdiwang at magpahayag ng
kanilang sarili, ng kanilang kultura at mga pamana.

Ang golp ay isang nakaaaliw na libangan para
sa buong pamilya. Matatagpuan sa Hugh Boyd
Community Park, at pag-aari ng Lungsod, ito at
nagpapatakbo ng nine-hole course at bukas sa
maagang panahon ng Abril at sarado sa huling
bahagi ng taglagas. Ang West Richmond Pitch and
Putt ay matatagpuan sa 9751 Kalyeng Penderton.
Tumawag sa 604-204-7888 para sa dagdag na
impormasyon.
Mayroon ding sari-saring mga pribadong kors
sa golp sa Richmond. Para sa impormasyon,
sumangguni sa inyong aklat ng telepono.

Mga Lugar para sa mga
Asong Di-nakatali
Ang ligtas na mga parke ng Richmond para sa
mga may-ari at ng mga song di-nakatali ay nasa:
• McDonald Beach Park
• Dyke Trail – south foot of No. 3 Road
• Cambie Field – old Cambie School field on
Brown Road end, north of Cambie Road
• Shell Road and Horseshoe Slough Trails
• City-owned vacant lot in the Hamilton area
• Steveston Park – beside the fenced baseball
diamond
Ang mga may-ari ay dapat “yumuko at dumampot”
ng dumi ng kanilang mga aso sa lahat ng oras.

Mga Sentrong
Pangkomunidad, Libangan at
Pangkulturang mga Pasilidad
Ang Lungsod ng Richmond at ang mga kaagapay
nito ay namamahala ng maraming malalaking
sentrong pangkomunidad at mga pasilidad. Ang
mga pasilidad na ito ay ligtas na mga lugar na
28

Ang mga pasilidad na panglibangan at pangkultura
ay mainam na lugar upang kayo’y makapagpahinga
at makita ang mga kaibigan at mga kakilala.
Marami sa mga ito ay bukas buong lingo, mulang
umaga hanggang gabi. Maraming mga gawain ang
ibinibigay, kabilang ang iskeyting, sayaw, palakasan,
musika, edukasyon, klase sa sining, pagsasanay sa
ehersisyo, pagluluto, at marami pang iba. Ang mga
bayad ay iba-iba sa bawa’t klase at ang ilang mga
pagsasanay ay libre. Tingnan ang Richmond Parks,
Recreation and Culture Guide sa onlayn,
www.richmond.ca/culture/about/guide o
bisitahin ang bawa’t pasilidad para sa dagdag na
impormasyon.
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Isaalanag-alang ang pag-bubuluntaryo sa inyong
lokal na sentrong pangkomunidad. Kailangan
nilang palagi ang mga taong nakakapagsalita
ng iba’t ibang wika at may malinaw na
pagkakaunawa sa iba-ibang kultura upang
matugunan ang mga pangangailangan ng
bawa’t isang naninirahan sa ating komunidad.
Ang mga boluntaryo ay tumutulong sa mga
pasilidad na makapagbigay ng pinakamabuting
paglilingkod. Magpalista upang maging
boluntaryo sa www.richmond.ca/parksrec/
about/volunteer.htm.

Mga Kinaroroonan ng mga
Sentrong Pangkomunidad,
Pamana and mga
Pangkulturang Pasilidad ng
Richmond
Britannia Heritage Shipyard
5180 Westwater Drive
604-718-8050
Cambie Community Centre
12800 Cambie Road
604-233-8399
Lang Centre (City Centre)
#140-8279 Saba Road
604-233-8910
Richmond Arts Centre
7700 Minoru Gate
604-247-8300
Richmond Art Gallery
7700 Minoru Gate
604-247-8300
Richmond Museum
7700 Minoru Gate
604-247-8300
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Hamilton Community Centre
5140 Smith Drive
604-718-8055
Minoru Aquatic Centre
7560 Minoru Gate
604-238-8020
Minoru Arenas
7551 Minoru Gate
604-238-8465
Minoru Place Activity Centre
7660 Minoru Gate
604-238-8450
Richmond Ice Centre
14140 Triangle Road
604-448-5366
Richmond Nature Park
11851 Westminster Highway
604-718-6188
Sea Island Community Centre
7140 Miller Road
604-238-8000
South Arm Community Centre
8880 Williams Road
604-718-8060
Steveston Community Centre
4111 Moncton Street
604-238-8080
Thompson Community Centre
5151 Granville Avenue
604-238-8422
Watermania
14300 Entertainment Boulevard
604-448-5353
West Richmond Community Centre
9180 No. 1 Road
604-238-8400
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Pagpaparehistro sa mga Gawain
para saLibangan at Kultura
Ang mga impormasyon para sa mga programang
panglibangan at pangkultura ay ibinibigay na libre
sa Gabay ng City of Richmond Parks, Recreation
and Culture. Ang gabay na ito ay sunod sa
panahon, nililimbag tatlong beses sa isang taon, at
makukuha sa onlayn www.richmond.ca/guide,
at sa lahang ng pasilidad ng komunidad.
Maaari kayong magrehistro para sa mga programa
sa tatlong paraan:
• Onlayn sa www.richmond.ca/register
• Pagtawag sa Registration Call Centre
604‑276-4300
• Personal sa mga pasilidad na panglibangan at
pangkultura
Ang detalyadong impormasyon sa pagrerehistro ay
makikita sa websayt ng Lungsod ng Richmond sa
www.richmond.ca/parksrec/about/registration.
htm.

Tulong sa Pagbayad ng mga
Gawaing Panglibangan
at Pangkultura
Panglibangang Akses Kard
(Recreation Access Card)
Ang Panglibangang Akses Kard ay nagbibigay ng
karapatan sa mga mamamayan ng Richmond na
may permanenteng kapansanang lubhang sagabal
sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, ng
50% diskuwento para sa mga gawaing drap-in sa
mga pasilidad na panglibangan ng Lungsod (may
ilang itinakdang kahigpitan). Bukod dito, kung
kailangan ang tulong sa paglahok, ang katulong
ay makapapasok nang walang bayad.

•
•
•
•
•

Richmond City Hall
Minoru Aquatic Centre or Watermania
Minoru Arenas or Richmond Ice Centre
Kahit aling sentrong pangkomunidad sa
Richmond
Onlayn sa www.richmond.ca/parksrec/
about/access/card.htm

Programa ukol sa TulongPinansiyal sa Libangan
Ang Departamentong Namamahala sa mga
Serbisyong Pangkomunidad ng Lungsod ng
Richmond ay nagkakaloob ng Recreation Fee
Subsidy Program sa mga pamilya ng Richmond na
may pinansiyal na pangangailangan. Ang nasabing
subsidya ay nagpapadali sa paggamit ng mga
libangan at handang gamitin sa mga pagtanggap
at pagrerehistro sa mga programa sa mga
sentrong pangkomunidad sa Richmond, sentrong
pangkultura, pang-akwatik at mga arena. Ang
katunayan ng kinikita ay kailangan upang
matiyak kung karapat-dapat sa programang ito.
Upang magpatala sa programang Recreation Fee
Subsidy, tawagan ang 604-247-4909 at hanapin
ang aplikasyon sa onlayn, www.richmond.ca/
parksrec/about/access/roar.

Mga Serbisyo ukol sa
Pagkakaiba-iba (Diversity
Services)

Upang malaman kung kayo ay karapat-dapat,
kailangan ninyong sulatan ang aplikasyong
pormularyo. Ang mga ito ay makukuha sa:

Ito ay isang sangay ng Lungsod na kumikilos
upang mabawasan ang mga hadlang na maaaring
harapin ng mga naninirahan tungkol sa mga
programa at mga serbisyong ipinagkakaloob
sa mga parke, libangan, at pangkulturang mga
pasilidad ng Lungsod. Ang sangay na ito ay
nakikikipagtulungan sa mga grupo ng komunidad
upang makatiyak ng kalugud-lugod, masigla
at lubos na pamamahala ng mga serbisyong
panglibangan at pangkultura ang magagamit
ng mga naninirahan sa Richmond. Maraming
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mga oportunidad ang isinasagawa para sa
mga taong may kapansanan, yaong may mga
pangangailangang pinansiyal, at para sa iba’t
ibang kultura ng Richmond. Para sa dagdag na
impormasyon, tawagan ang Diversity Services sa
604-276-4390 o 604-276-4391.

Ang Lungsod at an gaming mga kaagapay sa
komunidad ay nagtataguyod ng mga pagdiriwang
at aliwan ng mga kabataan sa loob ng buong taon.
Kontakin ang Youth Development Coordinators ng
inyong lokal na komunidad para sa impormasyon o
kung papaano makilahok.

Mga Serbisyo para sa mga
Kabataan (Youth Services)

Mga Maaaring Kontakin

Ang bahagi ng mga Serbisyong para sa mga
Kabataan ay naglalayong matugunan ang mga
pangangailangang panglibangan, panglipunan,
at pangkultura ng mga kabataan upang
mapagyaman at mapaunlad ang kalusugan ng
mga kabataan. Makakamtan ito sa pamamagitan
ng pagsasagawa ng mga relasyong batay sa
pagtuturo, pagiging modelo at pakikilahok habang
ginagawa ang makahulugang mga karanasan
at pakikipagtulungan sa ibang mga ahensiya at
mga serbisyo nang makatulong sa mga kabataan.
Kabilang sa mga serbisyong ukol sa mga kabataan
ang Roving Leader Program, isang programang
nagbibigay ng suporta at pagtuturo sa mga
kabataang may kahinaan, at nagsasagawa at
nagsasakatuparan ng mga programa at mga
serbisyong makakatugon sa mga pangangailangan
ng mga kabataan sa oras ng pangangailangan. Ang
Roving Youth Outreach Workers (Roving Leaders) ay
nagkakaloob ng mga serbisyo para sa mga kabataan
at tumutulong sa pagbabago ng pamumuhay tungo
sa mga oportunidad ukol sa lipunan at paglilibang,
at/o mga serbisyong makatutulong sa kanila.
Malawak na iba’t ibang programa at serbisyo
para sa mga kabataan ang ibinibigay sa bawa’t
sentrong pangkomunidad sa buong Richmond.
Mangyaring bisitahin ang www.richmond.ca/
culture/about/guide para sa mga detalye tungkol
sa mga pangyayari at programang drap-in at upang
makapagrehistro sa mga nakatalang programa.
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Youth Services Coordinator..............604-276-4110
Roving Leaders...... 604-340-2953 o 604-516-9538

Mga Tagapagtugon ukol sa
Pagsulong ng mga Kabataan at
mga Namumuno sa Pagsulong
ng mga Kabataan (Youth
Development Coordinators and
Youth Development Leaders)
Cambie Community Centre.............604-233-8379
City Centre (Lang Centre)................604-718-8008
Hamilton Community Centre...........604-718-8055
Sea Island Community Centre..........604-718-8000
South Arm Community Centre.........604-718-8071
Steveston Community Centre..........604-238-8019
Thompson Community Centre.........604-238-8432
West Richmond Community
Centre.............................................604-238-8416
Marami pang ibang mga organisasyon ang
nagbibigay ng mga programa at mga serbisyo
para sa mga kabataan sa Richmond. Para sa
dagdag na impormasyon, kontakin ang Youth
Services Coordinator sa 604-276-4110.
Para sa krisis ng mga kabataan, kontakin ang
BC Helpline for Children sa 310-1234.
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Mga Programa para sa
mga may Gulang 55 Pataas
(Adult 55+ Programs)
Mga Serbisyo para sa mga Senyor
sa Minoru (Minoru Place Activity
Centre and Seniors Services)
Ang Lungsod ay nag-aalok ng malalawak na
programa at mga serbisyo para sa mga may gulang
55+. Ang mga programa ay iniaalok sa halos lahat
na mga sentrong pangkomunidad, pati na rin sa
Minoru Place Activity Centre na matatagpuan sa
7660 Minoru Gate. Lahat ng mga programa at
impormasyon ay makikita onlayn sa Parks, Recreation
and Culture Guide sa www.richmond.ca/guide.
Para sa talaan ng mga partikular na mga serbisyo
para sa mga senyor, bisitahin ang www.richmond.
ca/parksrec/seniors/citywide.htm.
Para sa karagdagang pangkalahatang impormasyon
at payo ukol sa mga suliraning mahalaga sa mga
senyor, tingnan ang websayt ng Pamahalaan ng
British Columbia sa www.gov.bc.ca/seniors o
tumawag sa BC Seniors toll-free advice line sa
1-800-465-4911.

Mga Pangkulturang Gawain at
mga Natatanging Pagdiriwang
Upang malaman ang mga gawain at pagdiriwang
sa bawa’t buwan sa buong Richmond, komunsulta
sa Kalendaryo ng mga Pagdiriwang sa
www.richmond.ca/events.
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Mga Paaralan at
Edukasyon
Mga Pampublikong
Paaralan sa Richmond
Ang Kapulungan ng Karunungan sa Richmond
(Pampaaralang Distrito #38) ay pinupondohan
ng Pamahalaan ng British Columbia. Mayroong
mga pampublikong paaralan sa halos lahat ng
mga pabahayan sa Richmond. Ang mga paaralan
sa elementary ay nagmumula sa Kindergarten
hanggang Grado 7, habang ang mga paaralan sa
sekondarya ay mula sa mga Grado 8 hanggang
12. Kung mayroon kayong mga anak na maaari
nang mag-aral, kailangan ninyo silang iparehistro
sa paaralan.

Pagrerehistro sa Paaralan
Upang irehistro ang inyong mga anak sa paaralan
o humanap ng impormasyon sa edukasyon ng
mga taong may edad na, gayundin ang mga
impormasyong nauukol sa mga paaralan sa
Richmond, bisitahin ang Richmond School District
websayt www.sd38.bc.ca o tumawag sa
604-668-6000.

Mga Manggagawa ukol sa
Paninirahan na Nakatalaga
sa Paaralan (Settlement
Workers in School [SWIS])
Ang Distritong Pampaaralan ng Richmond ay
mayroong 9 na mga manggagawa ukol sa
paninirahan na nakapagsasalita ng iba’t ibang
wika. Ang koponan ng SWIS ay tumutulong
sa mga estudyante at kanilang mga pamilya
upang makagamit ng mga mapagkukunan at
tulungan silang bumagay sa sistema ng lokal na
pampublikong paaralan. Kontakin ang paaralan
ng inyong anak para sa iba pang impormasyon o
tawagan ang tanggapan ng SWIS sa 604-668-6596.
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Ang pampaaralang distrito ng Richmond ay mayroon
ding isang koponan ng mga tagapagsaling pangkultural na nakatalaga sa sistema ng pampublikong
paaralan upang makatulong sa matagal nang mga
naninirahan na mayroong mga pangangailangan
ukol sa pakikipag-usap sa bahay o sa paaralan.
Makipag-alam sa mga tagapagsaling kultural sa
pagtawag sa tanggapan ng SWIS sa 604-668-6596.

Pag-aaral ng Wikang Ingles
para sa mga Batang Maaari
nang Mag-aral (English
Language Learning [ELL]
for School-aged Children)
Lahat ng pamilyang bago pa lamang sa Richmond,
na nagsasalita ng isang wika liban sa Ingles, o
dagdag sa Ingles, ay dapat irehistro ang kanilang
anak at gumawa ng tipanan upang makatanggap
ng pagtatasa (assessment) sa ELL sa tanggapan
ng Pampaaralang Distrito. Sa oras ng pagtatasa
o pagsubok, ang mga pamilya ay tatanggap ng
impormasyon tungkol sa sistema ng paaralan at
magkakaroon ng pagkakataong pag-usapan ang
mga isyung may kinalaman sa karunungan ng
kanilang anak.
Lahat ng bata ay lubos na pinagsasama-sama sa
regular na silid-aralan, na walang kinalaman sa
kanilang kakayahan sa ELL. Ang suporta sa ELL ay
ibinibigay ng espesyalistang tagapagturo ng ELL
kaugnay ng suporta ng regular na guro sa silidaralan. Ang suportang ibinibigay sa estudyante
ng ELL ay ayon sa antas ng kanilang kakayahan
na malalaman sa unang pagsubok. Ang bagongdating na estudyanteng walang Ingles ay
kadalasang nangangailangan ng limang taong
suporta sa ELL. Ang haba ng panahong iniukol
sa pagtulong sa ELL ay nababawasan habang
sumusulong ang kaalaman ng mag-aaral sa Ingles.
Ang uri ng suportang ito ay lubos na mahalaga.
Kahit na ang Richmond ay mayroong mataas na
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bilang mga nag-aaral ng ELL, ang Pampaaralang
Distrito ay may pinakamataas na bilang ng mga
nagtatapos sa lalawigan ng BC.

Mga Paaralang Nagsasarili
(Independent Schools)
Kung interesado kayong ilagay ang inyong anak
sa sistema ng paaralang nagsasarili, maging sa
pribadong pag-aaral o pag-aaral sa bahay, bisitahin
ang websayt ng Ministeryo ng Edukasyon ng BC
sa www.bced.gov.bc.ca/independentschools.
Makikita ninyo ang mga paraan sa onlayn upang
hanapin ang paaralang makatutugon sa inyong
mga pangangailangan.
Ang isang mabuting mapagkukunan ng
impormasyon sa mga paaralang nagsasarili ay ang
Federation of Independent School Association
(FISA). Sila ay matatagpuan sa 150 Robson Street,
Vancouver. Para sa iba pang impormasyon,
tawagan ang 604-684-6023, emeyl info@fisabc.ca
o bisitahin ang www.fisabc.ca.

Mga Unibersidad at
mga Kolehiyo
Ang Lungsod ng Richmond ay tahanan ng
dalawang post-secondary institutions—Kwantlen
Polytechnic University at ang British Columbia
Institute of Technology (BCIT)Aerospace Technology
campus.
Kwantlen Polytechnic University
8771 Lansdowne Road
604-599-2000; www.kpu.ca
BCIT Aerospace Technology Campus
3800 Cessna Drive
604-419-3777; www.bcit.ca
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Sa mga kalapit-bahay na lungsod, ang iba pang
post-secondary educational institutions ay kabilang
ang:
University of British Columbia (UBC)
604-822-2211; www.ubc.ca
Simon Fraser University (SFU)
778-782-3111; www.sfu.ca
British Columbia Institute of Technology (BCIT)
604-434-5734; www.bcit.ca
Capilano University
604-986-1911; www.capilanou.ca
Douglas College
604-527-5400; www.douglas.bc.ca
Langara College
604-323-5511; www.langara.bc.ca
Vancouver Community College
604-871-7000; www.vcc.bc.ca
Maikling Babala: Maraming mga pribadong
kolehiyo ang pinatatakbo na maaaring hindi
nakapagbibigay ng wastong akreditasyon at mga
kinikilalang katangian. Laging itanong sa mga
nagkakaloob na mga pribadong kolelhiyo at
edukasyon kung sila ay mayroong kapangyarihan
ukol dito.

Pagpapatuloy ng Edukasyon
sa Richmond (Richmond
Continuing Education)
Mayroong malawak na iba’t ibang kurso para sa
mga batang maaari nang mag-aral at mga may
sapat na gulang na mga mag-aaral sa buong
taon. Lumahok sa libu-libong mga estudyanteng
napagyaman ang kanilang akademikong pag-aaral,
mga karera o pangkalahatang karunungan at pangunawa. Mayroon ding mga programa para sa mga
Intsik, Mandarin, mga kabataan at mga bata. Daandaang mga may sapat na gulang ang nakapagtapos
ng kanilang edukasyon sa Sekondarya sa BC at
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nakakuha ng karerang nakatuon sa pagkakaroon
ng mga diploma o setipiko. Para sa karagdagang
impormasyon, tumawag sa 604-668-6123 o
bisitahin ang www.richmondcontinuinged.com.

Pagtuturo sa Wika para sa
mga Bagong-dating (LINC)
Ang Programa ng LINC ay nagbibigay ng mula
sa batayan hanggang sa mataas na antas ng
pagsasanay sa Ingles para sa mga may sapat na
gulang na mga bagong-dating sa Canada. Ito ay
pinupondohan ng Citizen and Immigration Canada
(CIC). Libre ito sa mga nararapat na kalahok.
Kailangang bagong-dating kayo sa Canada,
17 taong gulang o higit pa, at inaprobahang
permanenteng manirahan sa Canada. Ang mga
antas ng LINC ay mula sa kaalamang bumasa’t
sumulat (literacy pre-beginner) hangang sa antas
8 (mataas na intermedyet). Para sa dagdag na
impormasyon tungkol sa programang LINC,
tumawag sa 604-876-5756.

Mga Klase ng ELL para sa
mga May-sapat na Gulang
(ELL Classes for Adults)
Mayroong mga kursong fee-paying sa mga
antas na baguhan at intermedya o panggitna
para sa mga permanenteng residente o sa mga
mamamayan ng Canada. Ang mga kurso ay
makukuha sa araw at sa gabi. Para sa dagdag
na impormasyon, tawagan ang 604-668-6123 o
bisitahin ang www.richmondcontinuinged.com.

Edukasyon para sa mga
May Sapat na Gulang
(Adult Education)
Maraming taong may sapat na gulang ang
nagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Ang
Ministeryo ng Edukasyon sa British Columbia ay
nag-aalay ng pangunahing edukasyon para sa
mga may sapat na gulang (Adult Basic Education).
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Sila ay makapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral
sa pamamagitan ng pagkuha ng mga asignatura
sa mataas na paaralan o sa post-sekondarya.
Ito ay kalimitang ginagawa ng mag-aaral upang
magkaroon ng diploma sa mataas na paaralan.
Upang malaman kung paano magkaroon ng
diploma, bisitahin ang www.aved.gov.bc.ca/abe
at kantiin ang An Articulation Handbook. Upang
makipag-usap sa isang kawani ng departamentong
ito, tumawag sa tanggapan ng Victoria sa
1-250-356-9733.
Upang ipagpatuloy ang inyong pag-aaral,
makipag-alam sa isang pangsekondaryang
institusyon (nakalista sa itaas) tungkol sa kanilang
mga programang may kinalaman sa pagpapatuloy
ng edukasyon.

Pampublikong Aklatan
ng Richmond
Ang pampublikong aklatan ng Richmond ay nagaanyaya sa mga bagong-dating at ito’y mayroong
malawak na hanay ng libreng mga programa, mga
aklat, at marami pang iba para sa mga taong nasa
iba’t ibang gulang, sa apat na sangay ng aklatan.
Maaari kayong humiram ng aklat na nasa iba’t
ibang wika, gumamit ng mga kompyuter at libreng
internet, humingi ng tulong sa mga kawani ng
aklatan tungkol sa pananaliksik o mga asignatura,
humiram ng mga materyales ukol sa Pag-aaral ng
Wikang Ingles (ELL), dumalo sa mga programang
pangbata, pangkabataan, at para sa mga taong
may sapat na gulang, o kaya’y magpahingalay sa
komportableng mga lugar sa pagbabasa. Marami
kayong mapagpipilian sa kinalalagyan ng mga
magasin at mga pahayagan. Gayundin, bawa’t
sangay ng aklatan ay mayroong iba’t ibang uri ng
CD at mga pelikula sa Intsik at Pundyabi na inyong
mahihiram. Para sa impormasyon ukol sa aklatan,
bisitahin ang www.yourlibrary.ca.
Ang aklatan ay isang mapagtanggap at
mapagsamang kapaligiran para sa bawa’t isa
sa komunidad. Nag-aalay kami ng maraming
programa tungkol sa karunungan at iba pang
mga serbisyo para sa mga bagong-dating, tulad
ng aming Citizenship Practice and Driving Tests.
Ang sikat na programa ay ang araw-araw na
oras ng pagkukuwento ng pamilya sa mga bata.
Ang mga bata at ang kanilang mga magulang
o mga tagapag-alaga ay nakikinig sa mga
awitin, mga kuwento at mga rumima habang
nalilibang na kasama ang ibang mga pamilya.
Ang aklatan ay nagbibigay ng libreng tag-init na
klab sa pagbabasa para sa mga bata sa iba-ibang
gulang na gumaganyak sa mga itong magsayang
nagbabasa at panatilihin ang mga kakayahan
sa pagbasa kung walang sesyon ang paaralan.
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Mayroon ding mga libreng sesyon para sa mga
tin-edyer. Ang Lugar para sa mga Bata sa lahat ng
sangay ay isang kasiya-siyang lugar para sa mga
bata at mga pamilya na maglaro at matuto.
Ang mga aklatan sa lahat ng panig ng British
Columbia ay nagtutulungan sa pagsagawa ng
portal upang matulungan ang mga bagongdating na maiugnay sa mga programa at mga
paglilingkod sa komunidad. Ang mga aklatan ay
sama-samang bumuo ng websayt NewtoBC na
nagbibigay ng impormasyon ukol sa mga atklatan
at mga mapagkukunan ng tulong na nauukol sa
paninirahan. Bisitahin ang www.newtobc.ca para
sa iba pang impormasyon..

Papaano Makakakuha ng
Pang-aklatang Kard
Ang pang-aklatang kard ay libre para sa lahat,
kahit saan kayo nakatira. Upang makakuha ng
kard na ito, bisitahin ang alinman sa apat na
sangay ng Pampublikong Aklatan ng Richmond
at magdala ng isang pirasong pagkakakilanlan
(identification) na may kasalukuyang tirahan
o kaya’y punan ang pormularyo sa onlayn
www.yourlibrary.ca at dalhin ang inyong
pagkakakilanlan sa isang sangay ng aklatan.
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Mga Kompyuter at Medya
Ang lahat ng apat na sangay ay mayroong mga
kompyuter na maaaring gamitin sa emeyl upang
gumawa ng resume, o gumamit ng internet. Ang
aklatan ay nagbibigay din ng mga kurso ukol sa
kompyuter. Libre ang paggamit ng kompyuter at
internet ng bawa’t isa. Ang Wi-fi ay nagagamit din
sa lahat ng sangay.

Impormasyon sa
Ibang mga Wika
Ang pampublikong aklatan ng Richmond ay
nagkakaloob ng mga pagtulong sa nananaig na
mga mamamayang imigrante. Ang Departamento
ng mga Serbisyo sa Iba’t Ibang Wika (Multilingual Serives Department) ay nagsagawa ng
mga tiyakang programa at mga pagtulong
para sa mga bagong imigrante, at mayroong
pang-aklatang katalogo upang makatulong
sa paghahanap ng mga aklat sa wikang Intsik.
Ang aklatan ay nagbibigay din ng mga klab sa
pagbabasa ng Intsik, mga programa ukol sa
kalusugan, at mga karinderiyang pangpilosopo sa
Rusya sa pamamagitan ng aming mga sosyohan
sa komunidad. Ang mga aklat ay makukuha sa
wikang Hindi, Pundyabi, Pilipino, Gwadyarati,
Urdu, Arabik, Espanyol, Rusyano at Pranses.
Ang mga bagong-dating ay masisiyahan din sa
lingguhan at bagong mga seminar sa pakikibagay
sa wikang Ingles na isinalin sa Mandarin sa
pamamagitan ng mga sosyohang pang-aklatan sa
komunidad. Ang libreng mga programang ito para
sa mga taong may sapat na gulang ay nagbibigay
ng mga impormasyong praktikal sa malawak na
mga paksa, tulad ng paraang mag-aplay upang
maging mamamayan ng Canada, mga kulturan ng
bansang ito, mga tuntunin ng magagandang asal,
at panimulang sistemang pang-edukasyon sa British
Columbia, papaano bumili ng bahay, at iba pa.
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Mga Kinaroroonan at
mga Oras ng Aklatan
Brighouse (Main) Branch
100 – 7700 Minoru Gate
604-231-6422
Mga Oras na Bukas:
9:00 ng umaga–9:30 ng gabi, Lunes–Biyernes
10:00 ng umaga–5:00 ng hapon, Sabado, Linggo
Ironwood Branch
8200–11688 Steveston Highway
604-231-6468
Mga Oras na Bukas:
9:00 ng umaga–9:00 ng gabi, Lunes–Biyernes
10:00 ng umaga–5:00 ng hapon, Sabado, Linggo
Steveston Branch
4111 Moncton Street
604-274-2012
Mga Oras na Bukas:
10:00 ng umaga–9:00 ng gabi, Lunes–Biyernes
10:00 ng umaga–5:00 ng hapon, Sabado, Linggo
Cambie Branch
150 – 11590 Cambie Road
604-273-2223
Mga Oras ng Bukas:
10:00 ng umaga–9:00 ng gabi, Luna –Biyernes
10:00 ng umaga–5:00 ng hapon, Sabado, Linggo
Ang Hamilton Community Centre (5140 Smith
Drive) ay may Serbisyong Pang-aklatan tuwing
Sabado mulang 10:00 ng umaga hanggang
4:00 ng hapon na ibinibigay sa sentrong
pangkomunidad. Mayroon ding kubol para sa
aklatang impormasyo at pagsasauli ng aklat kung
ang sentro ay bukas.
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Mga Serbisyong
Pangkomunidad At
mga Pagtulong
Pagpapakilala sa
mga Grupong “Hindi
Nakikinabang” (Not for Profit)
Maraming mga ahensiyang “hindi nakikinabang”
ang kumikilos sa Richmond para sa kapakanan
ng komunidad. Ito ay legal na pinamamahalaan
ng mga grupo ng pamahalaan na pinatatakbo ng
komunidad upang matulungan kayo. Karamihan
sa mga serbisyong ito ay libre.

Mga Mapagkukunan
(Resources) ng Komunidad
para sa mga Bagong-dating
Ang Richmond ay maraming “hindi nakikinabang”
na mga organisasyong nagbibigay ng sapat at
pangkalahatang tulong sa mga bagong-dating na
makapagtuturo sa inyo tungo sa higit na tiyakang
tulong.
Community Airport Newcomers Network
(CANN) nagpapadali ng mga panguhahing
gagawin tunkol sa paninirahan ng mga imigrante
sa Canada sa Pandaigdig na Paliparan ng
Vancouver sa pamamagitan ng pagbibigay
sa bawa’t isa ng resepsiyon, oryentasyon,
impormasyon, at mga pagsangguni. Ang mga
serbisyo ay ibinibigay sa 20 mga wika. Ang kubol
ng CANN ay matatagpuan sa lunsarang silidimigrasyon para sa pandaigdig na mga bagongdating. Ang regular na mga oras ng pagpapatakbo
ay mula 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi
pitong araw sa isang lingo, liban sa mga araw ng
pangilin na itinakda ng batas. Para sa iba pang
impormasyon, tumawag sa 604-270-0077.
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Richmond Multicultural Community Services
(RMCS), na matatagpuan sa 210-7000 Minoru
Boulevard, ay tumutulong sa mga bagong-dating sa
paninirahan sa Richmond. Ang RMCS ay nagbibigay
ng malawak na mga programa at mga serbisyo ukol
sa paninirahan at pakikisama upang magkaroon
ng pagkakasundo sa pagkakaiba-iba. Para sa iba
pang impormasyon, tumawag sa 604-279-7160 o
bisitahin ang www.rmcs.bc.ca.
S.U.C.C.E.S.S. nagbibigay ng malawak na mga
serbisyo sa BC at nagtataguyod ng kagalingan ng
mga mamamayan ng Canada at mga imigrante.
Kabilang sa mga serbisyong ito ang paninirahan at
mga programa sa pagsasama-sama, mga serbisyo
sa pagnenegosyo ng mga imigrante, pagsasanay
sa Ingles bilang pangalawang wika, paghahanapbuhay, pagpapayo sa pamilya at mga kabataan,
pangangalaga ng kalusugan, pagpapabahay,
pagboluntaryo, at pagpapaunlad ng komunidad.
Ang Sentrong Pangserbisyo sa Richmond ay
magtatagpuan sa #220 – 7000 Minoru Boulevard.
Ang mga serbisyo ay ibinibigay sa 10 wika, kabilang
ang Ingles, Kantonis, Mandarin, Dari, Parsi, Hindi,
Pundiyabi, Espanyol, Rusyano at Pilipino (Tagalog).
Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang
604-279-7180 o bisitahin ang www.successbc.ca.
Immigrant Services Society of British Columbia
(ISSofBC) nagbibigay ng iba’t ibang serbisyo para
sa komunidad ng mga imigrante at mga repyudyi
(takas) sa Lower Mainland at nagtatrabao kasama
ng mahigit na 23,000 kliyente sa isang taon. Sila
ay nagbibigay ng mga serbisyo ukol sa paninirahan
at Moving Ahead Program (MAP) sa 110-5751
Cedarbridge Way, at LINC o mga Klase ukol sa
Wika at Karera sa 150 – 8400 Alexandra Road at
sa Cedarbridge. Para sa iba pang impormasyon,
tumawag sa 604-233-7077 o bisitahin ang
www.issbc.org.
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Kayo ba ay Repyudyi?
Ang Richmond Early Years Bridging Project sa
Pampamilyang Lugar ng Richmond ay nagbibigay
ng tulong sa mga bago at kasalukuyang mga
pamilyang repyudyi na nakatira sa Richmond na
may mga anak mula sa 0-6 na taong gulang.
Kontakin ang Rekha sa 604-278-4336 para sa
karagdagang impormasyon.
CHIMO nagbibigay ng pag-iwas sa krisis at
suporta sa pamamagitan ng mga pagsasanay
ukol sa karunungan, linya ng krisis, pagpapayo,
mga grupong sumusuporta, at ng Nova Transition
House, na nagkakaloob ng ligtas at mapagtulong
na pansamantalang tirahan sa mga babae at
kanilang mga anak na umiiwas sa kalupitan sa
bahay. Para sa libre at lihim na serbisyo, tumawag
sa 604-279-7077, emeylan ang
chimo@chimoservices.com, o bisitahin ang
www.chimoservices.com. Ang tanggapan ng
CHIMO ay matatagpuan sa 120-7000 Minoru
Boulevard.
Richmond Caring Place ay matatagpuan sa sa
7000 Minoru Boulevard sy nagkakaloob ng mga
tanggapan sa karamihang organisasyong hindinakikinabang, tulad ng Volunteer Richmond
Information Services, at iba pang mga grupo
ng lipunan at komunidad. Para sa talaan ng
mga ahensiyang nagssagawa sa Caring Place,
bisitahin ang www.richmondcaringplace.ca.
Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang
604‑279-7000.
Richmond Animal Protection Society (RAPS)
nagliligtas, nangangalaga, at naghahanap ng
mapagkupkop na mga tirahan ng napabayaang
mga hayop. Ang RAPS ay matatagpuan sa 12071
No. 5 Road. Upang ipaalam ang ligaw na mga
hayop, kalupitan sa hayop, o pagkupkop ng isang
hayop, tumawag sa 604-275-2036 o bisitahin ang
www.rapsociety.com.
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Kayo ba’y Aboridyinal?
Ang Richmond ay mayroong maunlad na
komunidad ng Aboridyinal. Kung kayo ay
Aboridyinal at bago sa Richmond, kapanayamin
ang Pathways Aboriginal Centre, bahagi ng
Youth Services Agency, upang hanapin ang
mga serbisyo, suporta, at mga oportunidad
na pangkultura at pangsining para sa lahat
na gulang. Ang naturang ahensiya ay
nagpapatakbo ng programa sa paaralan
at nakikipagtulungan sa mga bata at mga
kabataang aboridyinal sa Richmond. Para sa iba
pang impormasyon, tumawag sa 604-271-7600
o emeyl info@rysa.bc.ca.
QMUNITY inilalarawan bilang BC’s Queer
Resource Centre, nagkakaloob ng impormasyon,
mga serbisyo, tulong at mga programa sa
komunidad ng mga kasapi ng Lesbiyan, Gey,
Baysekswal, Transdiyender at ng kanilang mga
kaanib. Maaari ninyong marating ang QMUNITY
onlayn sa www.qmunity.ca, , personal sa
1170 Bute Street, Vancouver, o sa telepono
604‑684-5307.

Mga Impormasyon sa
Pagbuboluntaryo sa Richmond
(Volunteer Richmond
Information Services)
Upang higit na malaman ang tungkol sa
pagbuboluntaryo, impormasyon o mga serbisyong
pantulong na ipinagkakaloob ng Volunteer
Richmond Information Services, tumawag sa 604279-7020, emeyl info@volunteerrichmond.ca
o bisitahin ang www.volunteerrichmond.ca.
Para sa karagdagang impormasyon ukol sa mga
sumusunod na pangunguna, tingnan sa ilalim ng
mga Programa.
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Ang paghahanap ng impormasyon tungkol
sa mga oportunidad upang magbulontaryo
at/o impormasyon ukol sa komunidad ay
nakakapagsiphayo, lalo na kapag hindi ninyo
alam kung saan magsisimula. Ang VRIS ang
sentrong mapagkukunan ng pangbulontaryong
impormasyon sa Richmond. Nagptataglay
ito ng mga talaan ng mga oportunidad sa
pagbuboluntaryo at namamahala sa mga madaling
maunawaang Richmond Community Services and
Low Income Resource Directory, na kinalalagyan
ng mga detalyeng impormasyon upang iugnay
kayo mga serbisyong kailangan ninyo.

Para sa mga mapagkukunan ng impormasyon
tungkol sa pagbuboluntaryo, bisitahin ang
Volunteer Richmond sa 190-7000 Minoru
Boulevard (sa gusali ng Richmond Caring Place).
Ang VRIS ay siya ring bahay ng Richmond’s
Childcare Resource and Referral Centre. Para sa
mga detalye sa serbisyong ito, tingnan ang bahagi
ng Pangangalaga sa Bata sa gabay na ito.
Ang Volunteer Richmond Information Services ay
nag-aalay ng sumusunod na mga mapagkukunan:
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Ang Richmond Community Services Directory
ay naglalaman ng nakadetalyeng impormasyon
ukol sa iba-ibang mga serbisyong makukuha ng
mga mamamayan ng Richmond: pagpapayo,
kalusugan, pagpapabahay, paghahanap-buhay,
edukasyon, paglilibang, mga laro, mga serbisyong
pangkabataan, pangkultura, at marami pang iba.
Ito ay isang direktoryong madaling maunawaan
ukol sa mga serbisyo sa Richmond at makikita sa
pamamagitan ng pagkanti sa “info Richmond” sa
www.volunteerrichmond.ca.
Ang Richmond Low Income Resource Directory
naglalaman ng impormasyon sa mga serbisyo at
mga oportunidad sa Richmond para sa mga taong
may mabababang suweldo. Ang direktoryong ito
ay makikita sa www.yourlibrary.ca/lird.
Ang Senior Community Support Services ng
Volunteer Richmond Informataion Services ay
nag-aalay ng mga programa upang iugnay ang
matatanda sa mga serbisyong tumutulong upang
madagdagan at mapanatili ang kanilang pagsasarili
sa buhay. Ang mga programang nakalaan ay
kabilang ang impormasyon at pagsasangguni,
linya ng impormasyon ng matatanda, pamimili,
edukasyon at suporta ng mga tagapag-alaga,
gayundin ang Better at Home Transportation, at
palakaibigang pagbisita at magaang gawaingbahay. Bisitahin ang www.volunteerrichmond.ca
at tingnan sa ilalim ng mga Programa.

Para sa mga tiyakang pagkakataon ukol sa
pagbuboluntaryo sa Lungsod ng Richmond,
bisitahin ang https://icanhelp.richmond.ca.

Richmond Children First
Ang Richmond Children First ay isang pagkukusa
ng komunidad na nakikipagtulungan sa mga
mamamayan at mga kapisanan upang ang
Richmond ay maging child-friendly na kung saan
ang mga bata ay umuunlad.
Bilang magulang, kayo ang pinakamahalagang
tao sa buhay ng inyong anak at kayo rin ang
tunay na dalubhasa sa pagpapalaki ng mga
bata. Ngunit ang pagpapalaki ng mga bata ay
isang malaking gawain ng iisang tao. Kailangang
malaman ninyo kung papaano matutulungan ang
inyong mga anak na lumaki at umunlad nang sila
ay nakahanda sa pag-aaral at sa pamumuhay.
Kailangan din ninyong malaman kung kailan kayo
magtatanong at saan hihingi ng tulong.
Ang Richmond Children First ay naniniwalang
ang mga bata ay pananagutan ng buong
komunidad. Maraming mamamayan sa Richmond
ang maraming karanasan at makatutulong kung
kailangan ninyo ito.
Ang RCF ay naghahandog ng sumusunod na mga
mapagkukunan:

Ang Richmond Christmas Fund ay programa ng
Volunteer Richmond at taunang namamahagi ng
garantiyang pang-groseriya sa mga mamamayan
ng Richmond na mababa ang kinikita upang ang
bawa’t pamilya ay magkaroon ng pagkakataong
magsalu-salo sa isang masayang pagdiriwang. Ang
mga batang 15 gulang o bata pa ay tumatanggap
ng mga regalo, at tinitiyak na walang batang
babalik sa paaralan sa Enero na walang masayang
kuwentong maipaliliwanag.

Magkasama sa Pag-unlad: Gabay upang
Tulungan ang inyong Anak nang Lumaki
at Matuto (Pagkasilang hanggang Limang
Taong-gulang)
Ang Richmond Children First ay nagsulat ng libreng
buklet upang mabigyan kayo ng kapaki-pakinabang
na impormasyon kung papaano ninyong higit na
matutulungan, mahihimok, at maitataguyod ang
paglaki ng inyong anak. Ang buklet ay makukuha
sa wikang Ingles at Intsik. Maaari din kayong
magpabilin (to order) ng isang sipi ng Growing
Together. Tumawag lamang sa 604-241-4035 o
emeylan ang richmondchildrenfirst@shaw.ca.
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Sa Richmond, ang mga tagagawa ng mga programa
para sa mga bata at mga pamilya ay nakapagsasalita
ng iba’t ibang wika. Kung kailangan ninyo ang
impormasyon ukol sa kalusugan, papaglalaro, tulong
ng pamilya ukol sa kaligtasan, maaaring may isang
taong nakapagsasalita ng inyong wika o kaya’y isang
tagapagsalin para sa inyo. Ang maraming programa
sa Richmond na nakahandang gamitin ay nakalista
sa Growing Together: A Guide to Help Your Child
Learn (Birth to 5 Years).
Mapa ng Richmond para sa Magulang
Maraming mga programa sa Richmond ang
nauukol sa mga magulang na may mga anak na
nasa mabababang gulang. Isang grupo ng mga ina
sa Richmond ang nagsagawa ng mapa—kahit kayo
ay bagong magulang, o bago sa Richmond—upang
tulungan kayong makahanap ng mga lugar na
mapaglalaruan, mga lugar na maaring makatagpo
ang ibang mga pamilya, at upang maiugnay kayo
sa kailangan ninyong impormasyon at tulong. Ang
Mapang ito para sa Magulang ay nakahandang
makuha sa mga wikang Ingles, Intsik, Espanyol,
Pundiyabi at Parsi. Maaari din kayong magpalaan
ng libreng kopya mula sa kanilang websayt sa
www.richmondchildrenfirst.ca sa ilalim ng
Research and Resources.
Para sa karagdagang impormasyon,
pakitawagan ang 604-241-4035, emeyl
richmondchildrenfirst@shaw.ca o bisitahin ang
www.richmondchildrenfirst.ca.
Ang websayt ng Lungsod ng Richmond ay
mayroon ding kumpletong talaan ng mga
serbisyong panglipunan at pangkomunidad sa
buong lungsod, kabilang ang mga numerong
makakapanayam sa karamihang mga kapisanan.
Upang makuha ang talaang ito, bisitahin ang
www.richmond.ca/discover/com-resources/
organizations/social.htm.
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Ang mga Taong may mga Kapansanan
Kayo ba ay may kapansanan o naghahanap ng impormasyon para sa kapakanan ng taong
nangangailan nito?
Ang Richmond Centre for Disability (RCD) ay isang di-nakikinabang na samahan na isinagawa
upang mabigyan ng kapangyarihan ang mga mamamayang may mga kapansanan na lubusang
makilahok sa lahat ng panig ng buhay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon,
mga mapagkukunan, tulong, at sa pagpapalago ng kaalaman sa komunidad. Ang RCD ay may
pananagutan ding magpalabas ng parking placards para sa mga taong may mga kapansanan. Ang RCD
ay matatagpuan sa 100-5671 No. 3 Road. Para sa iba pang impormasyon, tumawag sa 604-232-2404,
emeyl rcd@rcdrichmond.org o bisitahin ang www.rcdrichmond.org.
Ang RCD, sa pakikipagtulungan sa Lungsod ng Richmond, ay nagpapatakbo ng proyektong tinawag
na Access Richmond. Ang proyektong ito ay nagkakaloob ng impormasyon sa mapupuntahang mga
restoran, mga hotel, mga serbisyo ukol sa transportasyon, at iba pang mga pang-akit sa mga turista,
bisitahin ang www.accessrichmond.ca.
Ang Richmond Society for Community Living (RSCL) ay nagbibigay ng mga mga programa at
mga serbisyong makatutulong sa mga sanggol, mga bata, at mga taong may sapat na gulang na may
pagsulong na kapansanan. Mahigit nang 30 taong nagkakaloob ang RSCL ng katangi-tanging mga
programa at mga serbisyo sa mga taong tinutulungan at kanilang mga pamilya. Bilang pinakamalaking
hindi-nakikinabang na tagapagbigay ng panlipunang tulong, ang RSCL ay natutulungan ang mahigit
sa 1,000 mamamayan na may pagsulong na kapansanan upang sila ay makilahok at lubusang
makitulong bilang mahahalagang miyembro ng komunidad. Tinutulungan din ng RSCL ang mga
miyembro ng pamilya sa paggamit ng mga programa at mga serbisyo upang matiyak ang mabuting uri
ng pangangalaga sa buong buhay ng sinusuportahang tao. Kailangan ang pagsangguni ng BC Ministry
of Children and Family Development o ng Community Living BC sa karamihan ng mga programa. Para
sa iba pang impormasyon, tawagan ang 604-279-7040. Emeylan ang info@rscl.org o bisitahin ang
www.rscl.org.
Ang Richmond Therapeutic Equestrian Society (RTES) ay nagkakaloob ng programang
nakapagpapagaling na pagsakay sa kabayo para sa mga bata at mga kabataang may kapansanan. Ang
programang ito ay nagbibigay sa mga sumasakay ng mga kapakinabangang nauukol sa paglilibang
at sa lipunan. Apat na sesyon sa isang taon ang inihahandog na may mga pagsasanay tuwing Lunes,
Martes, at Miyerkoles. Para sa mga detalye, tawagan ang 604-241-7837, emeyl rtes@shaw.ca o
bisitahin ang www.rtesrichmond.com.
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Pang-aabuso at Karahasan
Pag-aabuso at Pagpapabaya ng Bata
Ang batas ng Canada ay nagsasanggalang sa
mga bata kung sila ay nakakaharap ng pangaabuso at kapabayaan. Sinumang may dahilan
upang maniwalang ang isang bata ay inaabuso, o
malamang na inaabuso o pinababayaan, ay may
legal na tungkuling iulat ito sa Ministry of Children
and Family Development ng Pamahalaan ng British
Columbia.
Linya sa Pagtulong (Helpline) para sa mga Bata
Kung inaakala ninyong ang isang bata ay
nangangailangan ng tulong, tawagan ang Helpline
for Children. Idayal ang 310-1234, 24 na oras sa
isang araw. Hindi kailangan ang area code. Ang
Helpline for Children ay nakalaan sa sinumang
tatawag na may pag-aalala tungkol sa kaligtasan
at kagalingan ng isang bata.
Telepono para sa Pagtulong sa mga Bata
(Kids’ Help Phone)
Ang Kids’ Help Phone ay nagdudulot ng
madaliang tulong, impormasyon at payo sa mga
bata. Ang serbisyong ito ay lubusang walang lagda
at lihim. Kahit anuman ang inyong suliranin o pagaalala, ang mga tagapagpayo ay nakahandang
tumulong, 24 na oras sa isang araw, 365 mga
araw sa isang taon. Kung kailangan ng bata ang
makakausap, maaaring tawagan niya nang walang
bayad ang 1-800-668-6868 o bisitahin ang
www.victimlinkbc.ca.

Pang-aabuso sa Pamilya
Kung kayo ay nagdaranas ng pang-aabuso, may
karapatan kayo sa buong pangangalaga ng batas.
Kung kayo ay permanenteng mamamayan ng
Canada, hindi kayo maaaring ipatapong pabalik
kung iiwanan ninyo ang mapang-abusong asawang
lalake o asawang lalake. Kung kailangan ninyo ang
tulong, tawagan ang Victim’s Information Line,
VictimLINK, walang bayad sa 1-800-563-0808.
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

Kung kayo o kahit sino sa inyong pamilya ang
nagdaranas ng pang-aabuso ng pamilya, ang
Vancouver and Lower Mainland Multicultural Family
Support Services ay makapagbibigay ng tulong at
mga pampayong serbisyo sa 24 na iba-ibang wika.
Para sa dagdag na impormasyon, tumawag sa 604436-1025 o bisitahin ang www.vlmfss.ca. Para sa
mga kagipitan, tawagan ang Ministry of Children
and Family Development sa 604-660-4927 o 9-1-1.

Pang-aabuso sa Matatanda
Kung kayo ay isang mamamayang senyor na mahigit
sa gulang na 65, at biktima ng pang-aabuso, maaari
kayong humingi ng tulong at impormasyon tungkol
sa pangsuportang mga serbisyo mula sa BC Coalition
to Eliminate the Abuse of Seniors. Para sa dagdag
na impormasyon, bisitahin ang www.bccceas.ca,
o tawagan ang 604-437-1940 o walang bayad na
1-866-437-1940.

Mga Serbisyo sa Richmond ukol
sa Pagkagumon (Addiction)
Kung kayo ay nakikipaglaban sa paggamit o maling
paggamit ng gamot o kaya’y nahihirapang labanan
ang pagsusugal at iba pang ugali ng pagkagumon,
ang Richmond Addiction Services Society (RASS)
ay nagkakaloob ng kadalubhasaan sa pagpigil
at paggamot ng pagkagumon sa komunidad ng
Richmond. Ang mga angkop at bihasang mga
tagapagpayo ay nagkakaloob ng lihim na pagpapayo
sa isang tao o grupo na tiyakang isinagawa para sa
mga Kabataan at mga Pamilya (may mga gulang
na 24 at higit na bata pa) at sa mga Taong may
Sapat na Gulang (55 at higit na matanda). Dapat
kapanayamin ng mga Taong may Sapat na Gulang
(adults) na may edad 25-55 ang VCH Transitions
Program. Bilang karagdagan sa aming mga serbisyo
sa pagpapayo, ang RASS Prevention Programming
ay nagbibigay ng pasadyang impormasyon, mga
programa, at mga oportunidad sa pagsasanay upang
makatulong sa pag-antala o pag-iwas sa paggamit
ng mapanganib na opyo at tuluyang pagkagumon
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na nakapag-aalinlangan. Ang mga paglilingkod ay
ibinibigay sa iba’t ibang wika. Para sa dagdag na
impormasyon, tumawag sa 604-270-9220, emeyl
info@richmondaddictions.ca, o bisitahin ang
www.richmondaddictions.ca.
Mga Karagdagang Mapagkukunan
(Resources)
Ang Lungsod ay nagtala ng direktoryo ng mga
organisasyon sa komunidad. Kahit hindi sapat,
ito ay simula sa pagtuklas ng mga bagong
karanasan, pakikipagkaibigan, at pakikilahok sa
lipunang pangmamamayan. Upang Makita ang
direktoryo, bisitahin ang www.richmond.ca/
discover/com-resources/organizations.htm.
Upang makagamit ng iba pang mga serbisyong
pangkomunidad sa Metro Vancouver,
bisitahin ang direktoryo ng Redbook sa
http://redbookonline.bc211.ca. Upang
makipag-usap sa isang espesyalistang pangimpormasyon, idayal ang 2-1-1 (hindi kailangan
ang area code) 24 oras sa isang araw, pitong
araw sa isang linggo.
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Mahahalagang
Serbisyo ng Lungsod
Basura at Muling
Paggamit (Recycling)
Ang Richmond ay naghahatid ng malawak na
uring mga serbisyo ukol sa pamamahala sa basura
para sa mga mamamayan upang matiyak na
ito ay mahusay at mabuting pinamahalaan, at
sumusunod sa mga prinsipyo ng Lungsod ukol sa
pagbibigay-lakas. Ang impormasyon tungkol sa
pagresiklo at pagkolekta ng basura sa Richmond
ay makukuha sa www.richmond.ca/recycle o
tumawaag sa 604-276-4010. Ang sumusunod
ay mga kalutasang serbisyo sa pamamahala ng
basura at pagresiklo na iniaalay sa buong Lungsod
ng Richmond.

Kahong Asul para sa Pagresiklo—
Isang Pamilya at ilang mga Taunhom
Ang mga materyales na maaaring iresiklo sa
programa ng Kahong Asul ay kinukolekta
mula sa mga bahay ng isang pamilya at ilang
hugnayang townhomes sa parehong araw ng
pagkolekta ng basura. Ang mga sisidlan ay
inilalagay sa Kahong Asul, mga boteng salamin
at mga garapon ay inilalagay sa kulay abong
Glass Recycling Bin. Lahat ng produktong gawa
sa papel, kasama ang pahayagan at karton, ay
inilalagay sa dilaw na Mixed Paper Recycling Bag.
Ang lahat na materyales na maaaring muling
gamitin (recyclable) ay kailangang ilagay sa gilid
ng bangketa (curb) bago mag-7:30 ng umaga sa
araw ng pagkokolekta, nguni’t hindi maaga sa
8:00 ng gabi sa araw na sinundan, Huwag ilagay
ang mga sisidlan o iba pang bagay sa kalsada.
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Walang bayad ang bago o kapalit na Kahong
Asul, Salaming Pangresiklong Bin o Magkahalong
Pangresiklong Supot na gawa sa Papel. Makukuha
ang mga ito sa Bulwagan ng Lungsod (City Hall)
[Lunes hanggang Biyernes mulang 8:15 ng umaga
hanggang 5:00 ng hapon] at sa Recycling Depot
ng Lungsod (5555 Lynas Lane, bukas Miyerkoles
hanggang Linggo mulang 9:00 ng umaga
hanggang 6:15 ng gabi).
Para sa dagdag na impormasyon ukol sa pagresiklo,
bisitahin ang www.richmond.ca/services/
recycling/services/bluebox.

Kart na Asul para sa Pagresiklo—
Mga Apartment, mga Kondominyum
at ilang mga Tawnhom
Ang multi-level, multi-family complexes tulad ng mga
apartment, mga kondominyum at ilang tawnhom,
ay may panggitnang Kart na Asul para sa pagresiklo
ng halu-halong papel, mga sisidlan, at salamin. Ito ay
pangkaraniwang makikita sa puwesto ng basura o
iba pang kinalalagyang madaling makita.
Sa paghahalu-halo ng resiklo, ang mga sisidlan
tulad ng mga latang erosol, plastik/papel, mga
masetera, mga tasang iniinuman, mga karton
ng gatas, atbp, ay inilalagay sa Sisidlang Kart na
Pangresiklo; ang mga botelya at mga garapon
ay inilalagay sa Salaming Kart na Pangresiklo, at
ang mga produktong gawa sa papel, tulad ng
pahayagan at inunat na karton, ay inilalagay sa
Kart na Pangresiklo para sa Halu-halong Papel.
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

Ang mga Kart ay inaalisan ng laman isang beses sa
isang linggo. Upang malman ang mga kinaroroonan
ng pagresiklo sa inyong gusali, makipag-alam sa
tagapamahala ng gusali o sa namamahala ng
ari-arian. Ang basurang sobrang malaki na hindi
magkasya sa pangkaraniwang sisidlan ng basura o
yaong makakasira sa trak ng basura, ay kailangang
dalhin sa Vancouver Landfill, 5400 – 72nd Street,
Delta. Upang malaman ang mga iskedyul sa
pagkolekta ng basura at pagresiklo, kung paano
bayaran ang sobrang-laking basura, o anumang
mga katanungan tungkol sa mga ito, tumawag sa
604-276-4010 o bisitahin ang www.richmond.ca/
services/recycling.

Programa ukol sa Berdeng
Kart na Pangresiklo
Ang mga mamamayan ng solong pamilya at
mga tawnhom na may serbisyo ukol sa basura
ng Lungsod at/o Asul na Kahon ay may Berdeng
Kahon upang iresiklo ang mga tirang pagkain at
pinaggupitan ng damo at palumpong. Ang mga
bagay na tinatanggap ay kabilang ang mga balat
ng prutas at gulay, mga balat, mga graund ng kape,
mga tira-tira sa mesa, karne at mga buto, mga balat
ng itlog, mga pinggang papel, mga bag ng tsa,
mga twalyang papel, mga napkin, atbp. Ang mga
mamamayan ay maaaring patuloy na gumamit ng
Berdeng Sisidlan para sa mga tira-tirang pagkain at
pinaggupitan ng damo at palumpong sa bakuran.
Ang mga sisidlang papel (paper yard waste bags) at
nakataling pinaggupitan sa bakuran ay tinatanggap
din. Pakibisitahin lamang ang www.richmond.ca/
greencart, para sa iba pang impormasyon.
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Kung Maaari ay Huwag Magkalat
Upang mabawasan ang kalat at pinsala ng mga
hayop, ilagay ang lahat ng basura sa mga sisidlang
pangresiklo o sa basurahan at sumunod sa mga
patakarang ito:
• Pamalagiing nakatakip ang mga lalagyan ng
basura sa bahay at sa pinapasukan dahil ang
mga tira-tirang pagkain ay nakakatawagpansin sa mga hayop
• Linisin ang kalat sa paligid ng inyong bahay o
pinapasukan
• Iwanan ang mga parke at mga libangang lugar
na malinis nang maging kasiya-siya sa iba
• Manguna sa pamamagitan ng halimbawa.
Gamitin lamang ang nakatakdang mga sisidlan
ng kalat

Pagkolekta ng Malaking Bagay na
Sambahayan sa Gilid ng Bangketa
Ang programa ng Richmond ukol sa Pagkolekta
ng Malaking Bagay ay nagkakaloob ng serbisyong
maginhawa hanggang sa apat na malalaking
bagay sa isang taon, katulad ng mga matres, mga
kasangkapan at mga aparato. Ang programa ay
magagamit ng mga mamamayan sa mga bahay ng
solong pamilya at mga tawnhom na may serbisyo
sa basura at/o Asul na Kahon ng Lungsod.
Upang mag-iskedyul ng pagkolekta, ang mga
naninirahan ay maaring makipag-alam sa Sierra
Waste Services sa 604-270-4722 o onlayn sa
www.richmond.ca/recycle. Pakitandaan lamang
na mayroong ilang pagbabawal.

Pagkolekta ng Basura
Ang Lungsod ng Richmond ay nagkakaloob
ng lingguhang pagkolekta ng basura para sa
mga solong pamilya at ilang mga tawnhom
kompleks. Ang pagkolekta ng basura ay limitado
sa dalawang lalagyan 100 litro (mga lata o mga
supot) sa isang linggo sa bawa’t isang tirahan.
Kung mayroong araw ng pangilin o pista opisyal,
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ang pagkolekta ay itutuloy sa regular na araw ng
pagkolekta sa susunod na linggo.

Pagtatapon ng Ekstrang Basura
Bumili ng mga Panandang Basura o Garbage
Disposal Vouchers upang maitapon ang ekstrang
basura.
$2 Garbage Tag: Ang mga pananda sa basura ay
mabibili sa alinmang pasilidad ng Lungsod. Ang
isang pananda sa basura ay maaaring gamitin sa
isa pang basurahang lata o supot.
$5 Garbage Disposal Vouchers: Ang mga
botser na ito ay mabibili sa alinmang pasilidad ng
Lungsod. Magagamit ang mga ito sa halagang
$20 sa Vancouver Landfill (5400 – 72nd Street,
Delta), at maaaring gamiting kahit anong oras.
Ang mga ito ay limitado sa isa bawa’t isang
psambahayan sa isang taon. Bisitahin ang
www.richmond.ca/recycle para sa dagdag na
impormasyon.

Depo sa Pagresiklo
Ang Depot sa Pagresiklo ng Richmond ay
matatagpuan sa 5555 Lynas Lane, na nagbibigay ng
libreng sentrong mapagdadalhan ng mga materyales
na muling magagamit na makapagbibigay ng
pakinabang sa mga mamamayan at maliliit na
komersiyal na tagapamalakad. Ito ay bukas mula
Miyerkoles hanggang Linggo, 9:00 n.u. hanggang
6:15 n.g. Ang pasilidad na ito ay tumatanggap ng
malawak na hanay ng mga materyales kabilang
ang stayropom, mga bateriya, mga teleponong
selyular, nagamit nang langis sa pagluluto, malalaki
at maliliit na aparato, malalaking aytem ng metal,
karton, halu-halong papel, mga gamit sa ilaw,
plastik na supot at mga pambalot, mapagliyab ng
mga likido, mga sisidlang erosol, mga pintura, mga
pampatay ng peste, gasolina, at marami pang iba.
Ang depo ay nagbebenta rin ng mga lalagyan ng
kompost ($25), mga bareles sa pagsahod ng ulan
($2), mga Pananda ng Basura (2), at mga Botser sa
sa Pagtatapon ng Basura ($5).
Lungsod ng Richmond-Gabay para sa mga Bagong-dating

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga
materyales na tinatanggap ng Depo sa Pagreseklo
ng Lungsod at ibang impormasyon sa pagdadala
nito, bisitahinang www.richmond.ca/recycle.

Mapanganib na Basura
at Iba pang Dapat
Itapong mga Bagay

Pagkompost sa Bahay

Ang mga produktong mapanganib ay may
nakapipinsalang resulta sa kapaligiran at
komunidad kung ang mga ito ay hindi tamang
itinapon. Kapag ibinunton sa mga imburnal o
pusali o mga berdeng lugar, ang mga produktong
ito ay maaaring makapatay o makasakit sa mga
hayop sa bukid, ligaw na mga hayop at mga
halaman. Maraming produktong pambahay at
pangsasakyan ang dapat ireseklo o itapon sa mga
di-pangkaraniwang depo.

Ang Lungsod ng Richmond ay sumusuporta sa
pagkompost sa bahay sa pamamagitan ng libreng
mga pagsasanay sa pagkompost sa buong taon,
na kabilang ang impormasyon sa pagkompost sa
likod-bahay, paglalagay ng mga uod sa kompost
para maging organik, at papaano anihin ito.
Bisitahin ang www.richmond.ca/register fpara
sa mga petsa ng pagsasanay at mga kinaroroonan
o kaya’y tumawag sa Parks & Recreation sa
604-276-4300 at diinan ang ‘2’ mulang Lunes
hanggang Biyernes magmulang 8:30 n.u.
hanggang 5:30 n.h. Ang Lungsod ay nagkakaloob
ng mapaglalagyan ng kompost na ipinagbibili sa
Depo ng Pagresiklo (5555 Lynas Lane) sa halagang
$25 bawa’t isa.

Mapagdadalhan ng mga Yard
Triming (Yard Trimmings Drop-off)
Ang mga mamamayan ng Richmond ay
makapagdadala ng mga pinaggupitan mula
sa bakuran o looban sa sumusunod na mga
kinatatayuan:
Pangresiklong Depo ng Lungsod – 5555
Lynas Lane, bukas Miyerkoles hanggang Linggo
magmulang 9:00 n.u. hanggang 6:15 n.g. Walang
bayad ang pagdala kung ang karga ay kulang
sa isang kyubik yarda. Ang malalaking karga ay
binabayaran ng $20 bawa’t isang kyubic yarda.
Ecowaste Industries – 15111 Triangle Road,
tumawag sa 604-277-1410 para sa impormasyon.

Ang sumusunod na mga produkto ay mapanganib
at HINDI dapat ilagay sa basurahan:
• Pintura, mga lalagyan ng pinturang erosol,
langis, gasolina, anti-freeze at pampatay ng
mga peste
• Mga bateriya ng kotse, mga bateriyang
pambahay, mga teleponong selyular
• Mga tanking propayn, mga gulong, mga
solbent, drywall
• Mga karayom-hipodermik, resetang mga
gamot
• Compact fluorescent light bulbs, fluorescent
tubes
Para sa impormasyon kung saan maaaring itapon
ang mapanganib ng mga produkto, bisitahin ang
www.richmond.ca/services/recycling/banned.
Ang mga sumusunod ay isang mabilis na batayan
tungkol sa kinaroroonan ng mga mapagtatapunan
ng pangkaraniwang mapanganib na mga
produkto:
ELECTRONICS
Best Buy
700 – 5300 No. 3 Road; 604-273-7335
Future Shop
102 – 5300 No. 3 Road; 604-232-9772
150 – 2780 Sweden Way; 604-207-0199
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Ironwood Bottle & Return-It Depot
110 – 11020 Horseshoe Way; 604-275-0585
OK Bottle Depot
7960 River Road; 604-244-0008
Regional Recycling
13300 Vulcan Way; 604-276-8270
Staples
1 – 6390 No. 3 Road; 604-270-9599
110 – 2780 Sweden Way; 604-303-7850
Steveston Return-It Depot
2 – 12320 Trites Road; 604-241-9177
CONSTRUCTION/RENOVATION DEBRIS
Ecowaste Industries
15111 Triangle Road; 604-277-1410
SMALL APPLIANCES
Ironwood Bottle & Return-It Depot
110 – 11020 Horseshoe Way; 604-275-0585
OK Bottle Depot
7960 River Road; 604-244-0008
Recycling Depot
5555 Lynas Lane; 604-276-4010
Regional Recycling
13300 Vulcan Way; 604-276-8270
Steveston Return-It Depot
2 – 12320 Trites Road; 604-241-9177
PAINT, SOLVENTS, PESTICIDES, GASOLINE
Recycling Depot
5555 Lynas Lane; 604-276-4010
STYROFOAM (excluding chips/peanuts)
Recycling Depot
5555 Lynas Lane; 604-276-4010

Mga Pagbabago ng Bahay
(Home Renovations)
Kung binabalak ninyong gumawa ng ilang
pagbabago sa inyong bahay o bakuran, kunsultahin
muna ang Gabay para sa mga May-ari ng Bahay
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(Guide for the Homeowner) ng Lungsod ng
Richmond para sa karaniwang impormasyon tungkol
sa mga kautusan at mga permiso. Ang gabay ay
makukuha sa Bulwagan ng Lungsod o onlayn sa
www.richmond.ca/plandev/building/homeguide.

Paggamit ng Lupa at Gusali
Ang paggamit ng lupa at itinayong gusali ay
pinangangasiwaan ng Official Community Plan (OCP)
ng Lungsod, lugar, mga plano, mga tuntuning pangsona at mga tuntunin ukol sa pagtatayo ng gusali.
Ang impormasyon para sa lupa at pagsona ay
makikita sa websayt ng Lungsod sa
www.richmond.ca/cityhall/bylaws/
zoningbylaw8500.htm o sa pagtawag sa Zoning
Enquiry Line, 604-276-4017.
Ang impormasyon tungkol sa permiso sa gusali at
mga inspeksiyon ay makukuha sa
www.richmond.ca/services/permits o sa
pagtawag sa Building Permit Line sa 604-276-4285
o sa Building Inspection Inquiries sa 604-276-4118.

Pangkalahatang mga Lisensiya
Maraming mga gawain sa Richmond ang
maaaring mangailangan ng lisensiya. Sa ibaba nito
ay halimbawa ng mga lisensiyang kailangan ninyo
kung saka-sakali:
• Lisensiya sa negosyo
• Lisensiya sa Pangangalaga ng Bata
• Lisensiya para sa Aso
• Lisensiya sa pamamaril at pangingisda
• Lisensiya sa Alak
• Lisensiya sa pagpapakasal
Para sa impormasyon kung papaano makukuha
ang mga lisensiyang nabanggit, konsultahin ang
www.richmond.ca/services/permits.
Para sa pagkuha ng lisensiya sa pagmamaneho,
sangguniin ang bahagi ukol sa Transportasyon ng
gabay na ito.
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Mga Kalye, Parke,
at mga Daraanang
may Pananim
Ang ating mga kalye, mga parke at mga daanang
may pananim ay pinamamalagi ng Public Works
Department ng Lungsod ng Richmond, na may
pananagutan sa lahat ng “nakatagong” mga
serbisyo para sa mga mamamayan ng Richmond
na umaasa dito. Ang Departamentong ito ay
gumagawa at pinamamalagi ang mga kalsada, mga
bangketa, mga kalye, mga tanda at marka sa linya,
at iba pang mga serbisyo, kabilang ang paglilinis ng
kalye at pagmintina ng mga gusali ng Lungsod.

Pagwawalis ng Kalye
Ang Departamento para sa mga Kalye ng Lungsod
ng Richmond ay may pananagutan sa pagwalis ng
mga kalye ng Lungsod. Ang taunang pangyayaring
ito ay makabubuti sa pangkalahatang kalinisan ng
Lungsod. Sa mga panahon ng pagwawalis, huwag
ninyong iparada ang inyong sasakyan sa kalye.
Ang palatandaan ay ikakabit upang ipaalam sa
inyo kung kalian magwawalis ng kalye. Para sa iba
pang impormasyon, tawagan ang 604-244-1262
o bisitahin ang www.richmond.ca/services/rdws/
maintenance/sweeping.

Konstruksiyon
Ang websayt ng Lungsod ay may link na
kinabibilangan ng mapa ng Richmond na mayroong
pangkasalukuyang impormasyon tungkol sa
sinimulang mga lugar ng konstruksiyon ng Lungsod.
Bisitahin ang www.richmond.ca/services/rdws/
projects/projects upang alamin ang mga nakaiskedyul na gagawing konstruksiyon, kabilang ang
mga kalsada, tubig, imburnal at paagusan ng tubig.
Upang alamin kung paano kayo maging ligtas sa o
sa paligid ng mga sona ng konstruksiyon, bisitahn
ang www.conezonebc.com.
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May-Bayad na Paradahan
Ang may-bayad na paradahan ay tumitiyak
na mayroong sapat na mga pagitan sa kalye
na maaaring paradahan ng mga sasakyan sa
Sentrong Panglungsod ng Richmond. Ang mga
bayad sa pagparada sa kalye na sandali lamang
(short-term) ay nasa maksimum na $2.50 isang
oras (50 sentimo bawa’t 12 minuto) sa pagitan ng
8:00 n.u. at 9:00 n.g., araw-araw sa kalagitnaan
ng kabayanan. Ang pagbayad sa nasa-kalyeng
may bayad na paradahan ay maaaring gawin
sa pamamagitan ng mga barya o paggamit
ng AutoPay, isang sistema sa pagbayad na
batay-selyular. Ang iba-ibang uri ng permiso
sa paradahan ay nagpapatupad ng ilang mga
kahigpitan. Ang mga motorist ay pinapayuhang
suriing mabuti ang mga palatandaan sa kalye
kung magpaparada upang alamin ang mga bayad
at/o permiso sa pagpaparada sa nasabing lugar.
Ang may-bayad na paradahan, mga tiket sa
pagpaparada, at mga permiso sa paghatak ay
kabilang sa mga tungkulin ng Departamento ng
mga Tuntuning Pangkomunidad ng Richmond
(Richmond Community Bylaws Department). Ang
naka-unipormeng mga opisyal ng departamentong
ito ay nagpapatrolya sa mga kalye ng lungsod
upang makatiyak na ang mga tuntunin at mga
patakaran ay sinusunod para sa pangkalahatang
kapakinabangan ng komunidad, na nakadaragdag
sa kaligtasan ng publiko.
Para sa dagdag na impormasyon sa may-bayad na
pagpaparada sa Richmond, bisitahin ang
www.richmond.ca/services/ttp/parktow/paypark.

Buwanang Pagpaparada
Ang buwanang pagpaparada ay magagamit sa
paradahang wala-sa-kalye sa tatlong (3) lote ng
bayarang paradahan ng Lungsod, kabilang ang
dalawang nasa Parke ng Minoru (isa sa Lawn
Bowling Green at isa pa sa Gateway Theatre)
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at sa Parke ng Brighouse. Ang kinikita mula sa
may-bayad na pagpaparada ay tumutulong sa
pagpapababa ng tumataas na gugulin ng Lungsod
at sa katamtamang mga pagtaas ng buwis. Ang
buwanang mga permiso sa pagpaparada ay
makukuha sa Bulwagan ng Lungsod.

Mga Tiket sa Paradahan
Kung kayo ay nakatatanggap ng isang tiket sa
paradahan mula sa Lungsod ng Richmond, maaari
itong bayaran onlayn sa pamamagitan ng Visa o
MasterCard sa www.richmond.ca/safety/parking/
tickets/payment, o tumawag sa 604-276-4280,
o personal na pagbayad sa Bulwagan ng Lungsod
o sa pahatirang-sulat (koreo) sa 6911 No. 3 Road,
Richmond, BC V6Y 2C1.

Pribadong Paradahan
Ang ilang pribadong mga negosyo ay sumisingil
ng bayad sa pagpaparada (halimbawa, sa
Pandaigdig na Paliparan ng Richmond). Ang mga
sinisingil na bayad at mga kasunduan ay mag-iiba
doon sa pinatatakbo ng Lungsod ng Richmond.

Komite sa mga Isyu ukol
sa Pagpaparada
Ang grupong hinirang ng mga mamamayan
ay nagkakaloob ng pagpapayo sa mga paksa o
problemang nauukol sa pagpaparada sa buong
Lungsod, kabilang ang pagkilala ng mga isyung
may kinalaman sa pagpaparada at pagsasagawa
ng mahusay na mga paraang tungo sa mahabang
panahong paninirahan at pagnenegosyo sa
Richmond. Para sa dagdag na impormasyon,
bisitahin ang www.richmond.ca/cityhall/council/
boards/advisory.htm.
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Espesyal na Paradahan
Paradahan para sa mga Pamilya
Ang ilang loteng paradahan ay naglalaan ng
mga puwang para sa mga bago at mga inangnagdadalantao, o mga pamilyang may maliliit na
anak. Ang mga puwang na ito ay mayroong mga
palatandaan sa itaas o sa harap ng paradahan.

Programa ukol sa Permiso sa
Pagpaparada ng mga Taong may
Kapansanan at mga Pamilya
Ang pahintulot o permiso sa pagpaparada sa mga
taong may kapansanan ay tumitiyak na sila ay
makapagpaparada sa isa sa itinakdang paradahan
sa buong British Collumbia. Ang mga puwang
na ito ay pangkaraniwang malaki at malapit ang
kinaroroonan sa mga pasukan at mga labasan at
may tanda sa harap ng paradahan at/o sa semento
ng puwang.
Ang mga taong may kapansanan ay hindi
kailangang nagmamay-ari ng sasakyan upang
makakuha ng permiso sa pagpaparada, na ang
totoo’y sumusunod sa may hawak ng permiso at
hindi sa sasakyan. Para sa iba pang impormasyon,
makipag-alam sa Richmond Centre for Disability
(RCD) sa 604-232-2404, o sa pamamagitan ng
emeyl sa rcd@rcdrichmond.org, o bisitahin ang
www.rcdrichmond.org. Ang mga pormularyo sa
pag-aplay ay makukuha sa Bulwagan ng Lungsod,
sa mga tanggapan ng doktor, at sa RCD.
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Pamahalaang
Panglungsod at
Pakikibilang ng
Taong-bayan
Pamahalaan ng Lungsod
Ang mga pangunahing gawain sa pagpapatakbo ng
Lungsod ay ipinatutupad ng Bulwagan ng Lungsod
(City Hall) na matatagpuan sa 6911 No. 3 Road.
Ang tanggapan ng Alkalde ay matatagpuan sa
Bulwagang ito na kinapapanayaman ng Sanggunian
ng Lungsod (City Council) at siya ring kinaroroonan
ng maraming mga kagawaran ng Lungsod.
Ang Sanggunian ng Lungsod ay kinabibilangan
ng Alkalde at walong (8) Konsehal na inihahalal
ng taong-bayan ng Richmond isang beses
tuwing apat na taon. Ang mga tungkulin ng
Konseho ay ang paggawa ng mga patakaran
ukol sa pagpapatakbo ng Lungod, pagtibayin
ang mga tuntuning ipinagkakatiwala sa lokal na
pamahalaan, at pagpataw ng mga buwis para sa
nabanggit na mga hangarin.

Ang ilan sa mga pangunahing awain ng Lungsod
ng Richmond ay kabilang ang pagtakda ng
pangmatagalang pangarap sa kapakanan ng
Lungsod, pagpapasa ng mga alituntunin upang
ayusin ang negosyo sa pagpapaunlad ng mga gusali,
pagkolekta ng mga buwis sa mga ari-arian at iba
pang buwis, pagpapahintulot ng paggugol para sa
mga serbisyo at hindi-pangkaraniwang mga gawain
(tulad ng mga sining at sentrong pangkomunidad),
at pamamahala ng mga pangunahing proyekto ukol
sa pagpaplano at pagpapaunad upang makamtan
ang pangarap ng Lungsod.
Kahit sino ay maaaring dumalo sa mga pulong
ng Konseho o ng komite, o panoorin sila sa
telebisyon. Ang pagpupulong ng Konseho ay
ginagawa tuwing pangalawa at pang-apat na
Lunes ng gabi sa Kapulungan ng Konseho at sa
Bulwagan ng Lungsod, 6911 No. 3 Road. Ang
pulong ay nagsisimula sa 7:00 ng gabi. Ang
nakatakdang mga pag-uusapan ay nakapaskil
sa websayt ng Lungsod sa www.richmond.ca/
cityhall/council/agendas/about.
Ang Lungsod ng Richmond ay kumikilos
sa pakikipagtulungan sa iba pang antas ng
pamahalaan at ng mga mamamayan ng Richmond.
Ang mga serbisyo ng Pamahalaan sa Richmond
ay ibinibigay ng lokal, pampurok, panglalawigan
at pederal na mga sangay ng pamahalaan. Ang
impormasyon tungkol sa mga pook ng kanilang
mga pananagutan ay matatagpuan sa:
Pamahalaan ng Canada (Pederal)
www.canada.gc.ca
1-800-622-6232
Pamahalaan ng British Columbi (Panglalawigan)
www.gov.bc.ca
604-660-2421
Metro Vancouver (Pampurok)
www.metrovancouver.org
604-432-6200
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Lungsod ng Richmond (Munisipal)
www.richmond.ca
604-276-4000

Halalang-Bayan at Pagboto
Ang halalan ng isang pamahalaang lokal ay
ginagawa tuwing apat na taon. Ang halalang ito
ay nagpapasiya ng susunod na Alkalde at walong
Konsehal para sa Lungsod ng Richmond, gayundin
ng pitong Tagapangasiwa para sa Lupon ng
Edukasyon.
Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol
sa lokal na mga halalan, tumawag sa Tanggapan
ng Klerk ng Lungsod sa 604-276-4007 o emeyl
cityclerk@richmond.ca.

Mga Kagawaran ng Lungsod
at mga Grupong Pangserbisyo
Ang Namumunong Opisyal ng Pangasiwaan
ang siyang namamahala sa sumusunod na mga
Kagawaran:
• Negosyo at mga Serbisyo sa Pananalapi
• Mga Serbisyong Pangkomunidad
• Mga Serbisyong pang-inhinyero at Pampubliko
• Mga Parke at Libangan
• Pagpaplano at Pagpapaunlad
• Pagpapaunlad ng mga Proyekto at mga
Serbisyong Pangpasilidad
• Batas at Kaligtasan ng Komunidad
• Mga Serbisyong pangkorporasyon
Sa loob ng bawa’t isang larangan ng mga ito ay
may higit na maliliit na sangay na tumutulong sa
kagalingan at kaunlaran ng Lungsod ng Richmond.
Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga
kagawarang ito, bisitahin ang www.richmond.
ca/cityhall/overview.htm at i-klik ang “City
Departments.”
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Mga Kita at mga Paggugol
Ang lahat ng paggugol ng Richmond ay
pinamamahalaan ng Plano sa Pananalapi ng Limang
Taon (Five-Year Financial Plan) na umaayon sa Batas
ng Pamahalaang Lokal at kailangang ipatupad ng
Konseho ng Lungsod. Upang tingnan ang Plano
sa Pananalapi, bisitahin ang www.richmond.ca/
cityhall/finance/reporting/fiveyear.
Ang Lungsod ng Richmond ay isa sa may
pinakamababang mga buwis sa ari-ariang
residensyal sa Lower Mainland. Ang mga
naninirahan sa Richmond ay nagbabayad ng
mababang buwis dahil sa patuloy na pangako
ng Konseho ng Lungsod at Pangasiwaan at
sa pagtuon sa piskal na pananagutan. Ito ay
nagbibigay-daan sa mabisang pamamahala ng
mga paggugol habang ibinibigay ang mataas na
uring mga paglilingkod sa mga mamamayan.

Sibikong Pakikilahok
at Pakiki-ayon
Habang malaking oras ang inyong ginugugol
sa Richmond, higit na magiging bihasa at
mamamangha kayo sa Lungsod ng ito. Ang mga
pagkakataong magboluntaryo sa loob ng lungsod
at sa pamahalaang-bayan ay mabubuhay, at
mauunawaan ninyo kung bakit napakaraming
tao ang nagbibigay ng kanilang oras at enerhiya
upang matiyak na ang ating Lungsod ay maayos
na pinatatakbo.
Maging isang boluntaryo—ito ay isang
mahusay na paraan upang makailala ng bagong
mga kaibigan at makatulong upang ang inyong
komunidad ay maging maayos para sa bawa’t isa!
Bisitahin ang www.icanhelp.richmond.ca
upang makilahok.
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Sa pamamagitan ng mga paghirang ng Konseho,
maraming mga pagkakataong makilahok sa
pamahalaang lokal sa pagsisilbi sa iba-ibang
kapulungan, komisyon at opisyal na mga
komiteng tagapayo ng Lungsod na isinagawa
upang matugunan ang tiyakang mga larangan
ng tungkuling-bayan. Ang lahat ng bakante
ukol sa pagbuboluntaryo sa mga komiteng ito
ay nakalathala sa lokal na mga pahayagan ng
Richmond. Ang mga pormularyo sa pag-aplay ay
makikita sa onlayn o sa Bulwagan ng Lungsod.
Para sa listahan ng mga komite at mga pormularyo
sa pag-aplay, bisitahin ang www.richmond.ca/
cityhall/council/boards/advisory.

London Heritage Farm Society
604-271-5220

Mga Kaagapay sa Komunidad
ng Lungsod ng Richmond

Richmond Gateway Theatre Society
604-270-6500

Ang Lungsod ng Richmond ay malapitang
nakikipagtulungan sa mga kaagapay na mga
Samahang Pangkomunidad upang ipatupad ang
pinakamahalagang mga serbisyo at mahusay na
patakbuhin ang mga pangkomunidad na pasilidad.
Ang mga kaagapay na ito ay madalas maghanap
ng mga boluntaryong makakalahok. Ang Lungsod
ay nagkakaloob ng pondo para sa pamamalakad,
pananatili, at mga kawani ng mga pasilidad ng
komunidad, habang ang Community Associations
ay nagpaplano at nagbibigay ng pondo sa mga
programa at mga serbisyo.

Mga Kaagapay sa Komunidad/
Mga Samahan
Britannia Heritage Shipyard Society
604-718-8038
City Centre Community Association
604-233-8910
East Richmond Community Association
604-233-8399
Hamilton Community Association
604-718-8055
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Minoru Seniors Society
604-238-8450
Richmond Aquatic Services Board
604-448-5353
Richmond Arenas Community Association
604-448-5366
Richmond Art Gallery Association
604-247-8300
Richmond Fitness and Wellness Association
604-238-8004

Richmond Museum Society
604-247-8300
Richmond Nature Park Society
604-718-6188
Sea Island Community Association
604-238-8000
South Arm Community Association
604-718-8060
Steveston Community Society
604-238-8080
Steveston Historical Society
604-718-8439
Thompson Community Association
604-238-8422
West Richmond Community Association
604-238-8400
Ang karagdagang impormasyon sa pagkontak, mga
detalye at mga mapa ng mga kinaroroonan para
sa lahat ng nabanggit na pasilidad, ay makukuha
sa websayt ng Lungsod sa www.richmond.ca/
parksrec/about/partners.
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Paghanap ng Komunidad
Ang Richmond ay tahanan ng iba’t ibang
mamamayan na nagbubuhat sa lahat ng dako
ng mundo, nagsasalita ng iba’t ibang wika,
at nagdadala ng mayamang kasaysayang
pangkultura, mga tradisyon, at mga pamamaraan.
Ang pakikipag-ugnay at pagpapanatili ng
sariling kulturang namana ay mahalaga sa mga
bagong-dating at pagkalipas ng ilang panahon,
ang iba’t ibang grupo ay nakapagsasagawa ng
kanilang sariling mga kapisanang pangkultura
at mga komunidad. Ang mga bagong-dating ay
maaari ring magbuo ng mga bagong pakikipagugnay at pakikipagkaibigan sa pamamagitan
ng magkakatulad na mithiin sa paglalaro, mga
sining at kultura. Ang pakikipag-ugnay sa mga
grupong ito ay nakatutulong sa paghahanap ng
kasarinlan at mga pagkakataong makahanap ng
mga mapagkukunan na siyang makatutulong sa
paninirahan dito sa Richmond.
Ang Lungsod ay nagsagawa ng direktoryo ng mga
samahan sa komunidad. Kahit hindi pa sapat,
simula ito sa pagtuklas ng bagong mga karanasan,
pakikipagkaibigan, at pakikilahok sa mga lipunang
sibiko. Upang tingnan ang direktoryo, bisitahin
ang www.richmond.ca/discover/com-resources/
organizations.htm.
Upang gamitin ang iba pang serbisyo ng
komunidad, bisitahin ang PulangAklat na
direktoryo sa http://redbookonline.bc211.ca.
Upang makipag-usap sa Espesyalistang Pangimpormasyon, idayal ang 2-1-1 (hindi kailangan
ang area code), lahat ng oras bawa’t araw, 7 araw
sa isang linggo.
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Pagtuklas sa Richmond
Ang mga bisita at mga naninirahan sa Richmond
ay parehong makatutuklas na ang lungsod na
ito ay maraming maiaalay na mga pagkakataon
para saliksikin ang mga karanasan at magsaya.
Kung nasisiyahan kayo sa pagtungo sa mga
parke, pagbisita sa mga lugar na puno ng mga
kasaysayan o pagdiriwang sa mga lokal na
kasayahan, lahat ng mga ito ay mararanasan sa
Richmond.
Ang Tourism Richmond ay makapagsasabi sa
inyo kung saan makikita ang magaganda at mga
makasaysayang lugar na maaaring puntahan
sa lungsod, at makapagbibigay ng maraming
impormasyon, kabilang ang mga brosyur at
mga mapa. Ang Turismo ng Richmond ay siyang
nangangasiwa ng Sentrong Pangpanauhin na
matatagpuan sa bahaging silangan ng Haywey
99 pagkalampas lamang ng George Massey
Tunnel, humigit-kumulang sa 30 minuto hilaga
ng palugit o border ng Estados Unidos/Canada.
Pinangangasiwaan rin nila ang pana-panahong
Sentrong Pangpanauhin sa Steveston, kanto ng
Moncton Street at Third Avenue.
Para sa dagdag na impormasyon, tawagan ang
604-271-8280 o bisitahin ang
www.tourismrichmond.com.
Para sa buo at sunod-sa-petsang talaan ng mga
nangyayari sa palibot ng Lungsod, bisitahin ang
www.richmond.ca/parksrec/about/events.
Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan
kung bakit ang Richmond ay mabuting pook sa
paninirahan, at ilang paboritong dako na maaari
ninyong bisitahin at kasiyahan.
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Mga Parke at Libangan
•

•

•

•

Ito ang hiyas ng Vancouver 2010 Olympic
Winter Games at ng kabigha-bighaning pangarkitekturang imahen ng Richmond Olympic
Oval, na opisyal na binuksan noong Disyembre
2008. Pagkatapos gamiting lugar ng speed
skating ng 2010 Winter Games, ang Obal ay
isa nang sentro ng kahusayan sa mga palaro at
kagalingan. Ang pasilidad na ito na iba’t iba ang
pinaggagamitan, ay sama-samang nagtatanghal
ng mga palaro para sa tag-init at sa taglamig,
na may maluwang na lugar para sa dalawang
Olympic-sized ice sheets, walong korte ng
basketbol, at 200-metrong takbuhan sa loob.
Ang Spirit Plaza sa tabing-dagat ng Obal ay
nagbibigay ng lugar para sa mga pagtitipon ng
publiko o pagdadausan ng mga pagdiriwang.
Ang Minoru Park ng Lungsod ng Richmond
ay 65-eyker ang sukat na matatagpuan sa
hilaga ng Granville Avenue, gitna ng Minoru
Boulevard at Gilbert Road. Ang parke ay
nagtataglay ng lawa na may mga landas at
mga daan at malalawak na lugar para sa mga
palaro at paglilibang.
Ang Garry Point Park ng Lungsod ng Richmond
ay matatagpuan sa harap ng dagat na may
napakahusay na mga landas sa paglalakad at
nakagigilalas na mga tanawin ng Fraser River at
Gulf Islands. Ang parke ay nasa timog-kanlurang
kanto ng Richmond sa gitna ng Chatham at
Moncton Street, 7th Avenue sa Steveston.
Ang Garden City Community Park ng
Lungsod ng Richmond ay matatagpuan sa
6620 Garden City Road. Ito ay maliit nguni’t
magandang parkeng may mga punong-kahoy
mula sa paligid ng Pasipik Rim, kabilang ang
Garden City Bike Terrain Park. Mayroon
itong pinaglalakarang nalilinyahan ng mga
puno sa palibot na nakaugnay sa malawak
na sistemang nauukol sa mga landas na
pinaglalakaran sa Lungsod.
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•

•

•

Ang Railway Greenway ng Lungsod ng
Richmond ay madaling gamiting multi-modal
na mga landas na patungong hilaga at timog
mula sa Middle Arm ng Ilog Fraser hanggang
Britannia Heritage Shipyard sa hilaga ng South
Arm ng Fraser. Ang kakaibang 5.6 kilometrong
labas-daang ruta para sa pagbibiseklata at
paglalakad ay umuugnay sa maaliwalas na mga
komunidad, kabilang ang mga pabahayang
patungo sa mga pook ng Thompson, West
Richmond at Steveston.
Ang mapanalong-gantimpalang Terra Nova
Natural Area and Rural Park, ay pinagsamang
bumubuo ng halos 100 eyker sa lugar ng
Thompson, na nagtatampok ng isang hardin sa
pagtatanghal, naibalik sa dating tirahan (restored
habitat) at mga platapormang pangmasid,
maraming minanang gusali, mga landas sa
paglalakad, at kagulat-gulat na mga tanawin sa
mga bundok ng Sturgeon Banks at North Shore.
Ang Lungsod ng Richmond ay nag-aalay
ng iba-ibang landas sa maaliwalas na
paglalakad. Mula sa maikling pamamasyal sa
lungsod hanggang sa mahabang paglalakad,
ang malaking sistema ng mga landas ay
mapatotohanan sa paggamit ng Walk
Richmond Guide Book. Ang mga paglalakad
ay maaaring pangsarili o pinangungunahan ng
Richmond Fitness and Wellness Association.

Pamana at Kasaysayan
•

Ang Britannia Heritage Shipyard ng Lungsod
ng Richmond ay dating pagawaan ng delatang isda na matatagpuan sa Steveston sa
Fraser River. Ang mga gusali ay nakakatulong
sa paglalahad ng mga kuwentong nauukol sa
mga naninirahang Intsik, mga taga-Europa,
mga Unang Nasyon, at Hapones, gayundin
ang mga manggagawang naging bahagi ng
Britannia Cannery and Shipyard. Ang Britannia
ay matatagpuan sa Railway Avenue, na may
tanggapan sa 5180 Westwater Drive.
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•

•

•

Ang Gulf of Georgia Cannery ng
Pamahalaan ng Canada ay matatagpuan sa
1238 Fourth Avenue sa Steveston. Mayroong
itinatanghal na mga makinarya na nagpapakita
kung paano ginagawa ang pagde-lata.
Ang pinapatnubayang mga paglilibot ay
nakatutulong sa mga panauhing makaranas ng
pagde-lata ng salmon at ipinakikita sa kanila
ang mga makinaryang ginamit.
Ang London Heritage Farm ng Lungsod ng
Richmond ay may 4.6 eyker sa kinatatayuan at
matatagpuan ito sa Dyke Road. Ang hardin ng
mga bulaklak, naibalik na kamalig at lumang
mga kagamitan sa pagsasaka ay nagbibigay ng
ideya ng buhay panglalawigan sa Richmond.
Mayroong hardin ng mga damong-gamot
at mga bulaklak, paglilibot sa bahay at isang
tindahan ng mga regalo, mga dyam, mga dyeli
at marami pang bagay na gawa sa kamay.
Ang Steveston Village ay isang
makasaysayang lugar, tradisyonal at
nagdudulot ng pakiramdam na para bang
nasa nayon kayo. Puno ito ng kagiliw-giliw
at nakapagpabagong gawain sa isang maliit
na komunidad. Ito ay isang sikat na lugar na
pinupuntahan ng mga turista at namamahala
din ito sa iba’t ibang pagdiriwang sa buong
taon. Bisitahin ang www.steveston.bc.ca
fpara sa nakadetalyeng impormasyon.

Sining, Kultura, Paglilibang
•
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Ang Golden Village ay pangalawa sa
pinakamalaking komunidad na Asyano sa
Hilagang Amerika. Maraming mga sentrong
pamilihan, mga restauran, mga hotel at mga
tindahan—magkakalapit at maaaring lakarin. Ang
nayong ito ay isang karanasang nagmamalaki
sa mga datihang Asyano. Ang mga tinatayang
hangganan ay ang Sea Island Way patungong
hilaga, Garden City Road patungong silangan,
Alderbridge Way sa timog, at humigit-kumulang
sa 300 metro sa kanluran ng No. 3 Road.

•

•

•

•

•

Ang Riverport Entertainment Park ay
nasa kanto ng Steveston Way at No. 6 Road.
Ito ay isang palaruang lugar na mayroong
mga pasilidad sa paglilibang, kabilang ang
Watermania at Richmond Ice Center.
Ang Richmond Art Gallery ng Lungsod ay
matatagpuan sa Sentrong Pangkultura sa 7700
Minoru Gate, na nagmamalaki sa kanilang
mga pagpapalabas ukol sa pang-rehiyon,
pambansa, at pandaigdig na mga gawaing
pangsining. Ang ginagabayang mga paglilibot
ay nakahandang gamitin.
Ang Richmond Museum ng Lungsod ay
matatagpuan sa Sentrong Pangkultura sa
7700 Minoru Gate. Ito ay pampublikong
museo na may pansamantala at permanenteng
pagpapalabs, na may kasamang mga gawain
at espesyal na mga pagdiriwang para sa lahat.
Ang museo ay nagbibigay ng kaalaman sa
ating multikultural na nakalipas at kasalukuyan.
Ang public art collection ng Lungsod ng
Richmond ay pinagmumulan ng pagpapahalaga
ng Lungsod at nakadaragdag sa pangkulturang
pamumuhay ng lokal na mga komunidad. Ang
koleksiyon ay nagtatampok ng mga gawaing
pangsining mula sa mga artista (artists) ng
Canada at ibang bansa. Upang hanapin ang
mga gawaing pangsining at kinaroroonang
mapa, bisitahin ang www.richmond.ca/culture/
publicart/collection/catalog.aspx.
Ang Gateway Theatre na matatagpuan sa
6500 Gilbert Road, ay nag-iisang buhay na
teatrong pangpropesyonal at pangalawa sa
pinakamalaking mga kompanya ng teatro sa
Metro Vancouver, at tahanan ng Gateway
Academy for the Performing Arts. Ang
teatro ay nagpapalabas ng maraming mga
produksiyon sa buong taon at ang Akademiya
ay nag-aalay ng malawak na mga pagsasanay
mula sa pag-awit, hanggang sa pag-arte at
pagsusulat ng dula.
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Mga Paborito ng Richmond at
Espesyal na mga Pagdiriwang
Ang Richmond ay maraming mga pagdiriwang at
espesyal na mga pangyayari sa buong taon. Ang
taun-taong mga pagdiriwang ay kabilang ang:
• Canada Day Salmon Festival, Maritime Festival,
Ships to Shore na nangyayaring lahat sa
Steveston Village and the Shipyards;
• Chinese Lunar New Year habang dumarating
ang tagsibol (spring).
• Doors Open Richmond sa buwan ng Mayo
kung kalian ang mga panauhin at mga
naninirahan sa Lungsod ay makakapaglibot
sa dose-dosenang estudyo ng mga artista
at masayang gamitin ang mga museo, mga
kapisanang pang-aboridyinal, mga lugar na
pangrelihiyon, mga parke at marami pang iba;
• Two-night Markets, The International Summer
Market and the Richmond Night;
• Family Farm Day sa London Heritage Farm.
Para sa iba pang impormasyon ukol sa taunang
pagdiriwang sa Richmond, bisitahin ang
www.tourismrichmond.com/events/annualevents.
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Ang Hinaharap ng Richmond
Sa nakaraang maraming dekada, ang Richmond ay nakaranas ng di-pangkaraniwang pagsulong at
napakabilis na pag-unlad. Ito ay nag-ibang anyo sa Lungsod mula sa rural at lokal na komunidad tungo
sa sentrong kosmopolitan ng pangunahin at likas na kagandahan. Ang Richmond ay mayroong kawan
ng mapagpipiliang libangan dahil sa kakaibang halo ng modernong mga lugar na panglungsod at mga
lupang pangsakahan.
Ngayon, mahigit na 207,000 mamamayan ang tumatawag sa Richmond na kanilang tahanan. Karamihan
sa mga kamakailang pagdami ng mga naninirahan sa Lungsod ay nagmumula sa mga imigranteng
Asyano. Ang mga mamamayang Intsik o may kanunununuang Timog Asyano (South Asians) ay
kumakatawan sa higit na 60 porsiyento ng mga naninirahan sa Richmond. Ang mga bagong-dating na
ito ay makahulugang tumulong sa pagsulong ng maliliit na negosyo at tingiang sektor at nakadagdag sa
pagkaiba-iba at kasiyahan sa Lungsod.
Ang ekonomiya ng Richmond ay tumutulong sa lumalagong bilang ng higit sa 135,000 mga
hanap-buhay sa iba’t ibang sektarya. Ang mga pagkakataon sa paghahanap-buhay ay patuloy na
bumabalangkas. Ang mga pangunahing sektarya ay kinabibilangan ng mga industriya sa mataas
na teknolohiya (berdeng mga teknolohiya, pangkabuhayang mga agham, at teknolohiyang pangimpormasyon), transportasyon at mga lohistiko, aerospace at abyasyon, paggagawa, mga serbisyo,
tingian, turismo at agrikultura.
Ang paglikha ng bagong mga kapitbahayang nakapaligid sa Canada Line rapid transit ay nagbunga
ng pag-usbong ng mga proyekto sa kabayanan ng Richmond at sa mga lugar ng waterfront. Ngayon,
ang Sentrong Panglungsod ng Richmond ay isa sa pinakamabilis lumagong mga kapitbahayan sa Metro
Vancouver at dahil dito, ay nakapagsagawa ng kakaiba, iba-ibang kultura at komopolitang sentro.

Tanyag sa Mundo
Ang kapuna-punang pagkilala sa Richmond sa pandaigdig na entablado ay patuloy na lumalago.
Ang Lungsod ay naging punong-abala ng 2010 Olympic Winter Games, naging daan ng pagturing
sa mapanglarawang Richmond Olympic Oval na tahanan ng paligsahan sa long-track speed skating
na nagbigay ng mapagdarausan ng mga palarong pangtag-init at pangtaglamig, kultura, kalusugan
at kagalingan, at negosyo. Ang Obal ay nasa gitna ng bagong urban waterfront na nagtatampok ng
magkahalong residensiyal at komersiyal na mga pagsasagawa, pampublikong mga ameniti at likas na
mga pang-akit, na isinagawa upang gawin itong magkakalapit-bahay na matutunguhan.
Upang matiyak na ang Richmond ay manatiling pangunahing komunidad na mayroong magandang uri
ng mga serbisyo para sa mga mamamayan, ang Lungsod ay namuhunang lubusan sa pagpapalawak at
pagbabago ng sibikong mga impraestraktyur, tulad ng mg sentrong pangkomunidad at mga bulwagan
para sa sunog. Milyung-milyong dolyar ang ipinuhunan taun-taon para sa pangmatagalang mga
proyekto ukol sa parke, libangan, transportasyon, tubig, imburnal, padaluyan ng tubig, at pag-iwas sa
bagyo.
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Habang naglalaan ukol sa mga kasalukuyang mga pangangailangan, ang Lungsod ay palaging
nakatuon ang paningin sa hinaharap. Noong 2012, ang Lungsod ay nagpatibay ng Planong Opisyal
na Pangkomunidad. Ang planong ito ay gagabay sa pagpapatuloy ng mga kaunlarang nabanggit, na
nakatuon sa pagpapabuti ng ekonomiya, mga kinalabasang lipunan, at kapaligiran sa ating komunidad.
Kabilang dito ang mapusok na mga gawain upang mabawasan ang pagbuga ng greenhouse gas.
Ang pinakadakilang lakas at yaman ng Richmond ay nasa mga mamamayan. Ang puspusang mga
pananaliksik na ipinalabas noong 2010 ay nagpapakitang ang mga naninirahan sa Richmond ay
nakadaramdam ng malakas na kaugnayan sa kanilang lungsod. Ang kaugnayang ito ay nakikita sa
patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tao, lalo na ng mga kabataan at mga kawani ng mga kalakal sa
Richmond na nagbuboluntaryo araw-araw.
Ang hinaharap ng Lungsod ng Richmond ay maliwanag. Ang pandaigdig na mapanalong-gantimpalang
mga pangako sa kahusayan ay patuloy na nagpapalaki sa Richmond bilang isang mabuting lugar
sa paninirahan, paghahanap-buhay, pag-aaral, paglalaro, at pamumuhunan. Ang Lungsod ay
nakikipagtulungan sa komunidad at sa mga kaagapay nito upang panatilihin ang pagsulong at pagiging
kakaibang lungsod para sa kasalukuyan at hinaharap na mga salinlahi.
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Sangguniang Gabay ukol sa Telepono
Para sa karagdagang impormasyon sa mga Serbisyo ng Lungsod ng Richmond, bisitahin ang
www.richmond.ca.

Bulwagan ng Lungsod ng Richmond (Richmond City Hall)
6911 No. 3 Road
Richmond, BC V6Y 2C1....................................................................................................... 604-276-4000
Telepono para sa Bingi......................................................................................................... 604-276-4311

Looban (Yard) para sa mga Paggawa ng Lungsod
5599 Lynas Lane
Richmond, BC V7C 5B2....................................................................................................... 604-270-8721

Mga Gawaing-Bayan
Mga Gawaing-bayan 24-oras na Pagsugo (Emerdyinsi)......................................................... 604-270-8721
Mga Gawaing-bayan, Serbisyong Sentrong Linya (Di-Emerdyinsi)......................................... 604-244-1262
Mga Panganib sa Lansangan, 24-oras na Linya (Emerdyinsi)................................................. 604-270-8721
Pagtanggal ng Niyebe.......................................................................................................... 604-270-8721

Mga Serbisyo ukol sa Kaligtasan ng Komunidad
Pulisya, Sunog, Ambulansiya (Emerdyinsi)............................................................................................. 911
RCMP ng Richmond (Hindi Emedyinsi).................................................................................. 604-278-1212
Tagapagligtas sa Sunog ng Richmond (Hindi Emerdyinsi)...................................................... 604-278-5131
Pangkomunidad na Himpilan ng Pulis sa Steveston.............................................................. 604-713-2323
Pangkomunidad na Himpilan ng Pulis sa South Arm............................................................. 604-713-2300
Pagbantay ng Bloke sa Richmond......................................................................................... 604-713-2340
Pagmamasid ng mga Mamamayan sa Krimen...................................................................... 604-264-3588
Mga Programa ng Richmond ukol sa Kagipitan o Emerdyinsi................................................ 604-233-3333

Mga Parke, Libangan at Kultura
Mga Parke........................................................................................................................... 604-244-1208
Paglilibang at mga Serbisyong Pangkultura.......................................................................... 604-276-4300
Mga Serbisyo ng Pagkakaiba-iba.................................................................604-276-4390 / 604-276-4391
Mga Programa ukol sa Tulong na Bayad sa Paglilibang at Kard sa Paggamit
ng mga Libangan................................................................................................................ 604-247-4909
Mga Serbisyo para sa mga Kabataan................................................................................... 604-276-4110
Golp Kors – Ihagis at Kantiin sa Kanluran ng Richmond....................................................... 604-204-7888
Para sa mga sentrong pangkomunidad at mga pasilidad, tingnan ang bahagi ng gabay na ito sa mga
serbisyong nauukol sa mga Parke, Paglilibang at Kultura.
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Aklatan
Brighouse (Punong Sangay).................................................................................................. 604-231-6422
Sangay sa Ironwood............................................................................................................. 604-231-6468
Sangay sa Steveston............................................................................................................. 604-274-2012
Sangay sa Cambie................................................................................................................ 604-273-2223

Mga Paaralan
Distritong Pampaaralan ng Richmond.................................................................................. 604-668-6000
Mga Manggagawang ukol sa Paninirahang Nakatalaga sa Paaralan (SWIS).......................... 604-668-6596
Pagpapatuloy ng Edukasyon ng Richmond........................................................................... 604-668-6123
Mga Serbisyong ukol sa Ingles para sa mga Taong may Sapat na Gulang............................. 778-297-7090
Para sa talaan ng mga Paaralan, tingnan ang Dilaw at Puting mga pahina ng telepono. Para sa talaan ng
patuloy na pag-aaral pagkatapos ng Sekondarya, tingnan ang bahagi ng Paaralan at Edukasyon sa gabay
na ito.

Mga Serbisyo ng Lungsod
Mga Katanungan sa Pagbasura at Pagresiklo....................................................................... 604-276-4010
Pagbayad ng Tiket sa Pagpaparada...................................................................................... 604-276-4280
Mga Buwis sa Ari-arian/Singil sa Kagamitan......................................................................... 604-276-4145
Linya para sa mga Katanungan sa Pagsosona ng Paggamit sa Lupa...................................... 604-276-4017
Linya para sa Permiso sa Pagpapatayo ng Gusali.................................................................. 604-276-4285
Mga Pagtatanong sa Pagsisiyasat ng mga Gusali.................................................................. 604-276-4118

Mga Serbisyong Pangkalusugan
Ospital ng Richmond............................................................................................................ 604-278-9711
Linya para sa Impormasyong Pangkalusugan (Di-Emerdyensi), HealthLinkBC........................................ 811
Vancouver Coastal Health.................................................................................................... 604-244-5537
Pampublikong Kalusugan ng Richmond............................................................................... 604-233-3150
Pangangalaga sa Kalusugan................................................................................................. 604-233-3147
Medical Services Plan (MSP) ................................................................................................ 604-683-7151

Mga Serbisyong Pantulong at Pagpapayo sa mga Dayuhan
CHIMO ............................................................................................................................... 604-279-7077
Richmond Multicultural Community Services (RMCS)........................................................... 604-279-7160
SUCCESS ............................................................................................................................ 604-279-7180
Immigrant Services Society of BC (ISSofBC).......................................................................... 604-233-7077
Community Airport Newcomers Network (CANN) ............................................................... 604-270-0077
Community Services, Support Information and Referral Services
Volunteer Richmond Information Services ........................................................................... 604-279-7020
Richmond Children First....................................................................................................... 604-241-4035
Richmond Centre for Disability (RCD)................................................................................... 604-232-2404
Hindi ito ang sapat na talaan. Ang payo kung saan makakukuha ng iba pang impormasyon ay
nakapaloob sa bahagi ng Mga Serbisyo at Suportang Pangkomunidad sa gabay na ito.
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Pagpapabahay
BC Residential Tenancy Office.............................................................................................. 604-660-1020
BC Housing.......................................................................................................................... 604-433-2218
Tenants Resource Advisory Centre ....................................................................................... 604-255-0546
Metro Vancouver Housing Corporation................................................................................ 604-432-6300

Mga Serbisyong Panghanap-buhay
Service Canada Centre......................................................................................................1-800-206-7218
Skills Connect...................................................................................................................... 604-575-3800
Richmond Employment Resource Centre (RERC)................................................................... 604-244-9262
BC Ministry of Social Development Employment and Income Assistance............................... 604-660-9284
BC Human Rights Coalition................................................................... 604-689-8474 or 1-888-214-1090
Employment Standards Branch......................................................................................... 1-800-663-3316

Transportasyon
TransLink Customer Information.......................................................................................... 604-953-3333
HandyDART – Wheelchair Accessible Transportation............................................................ 604-279-7090
BC Ferries.........................................................................................................................1-888-223-3779

Mga Serbisyong Pangkrisis
CHIMO................................................................................................................................ 604-279-7077
BC Helpline for Children (Pag-uulat sa Pang-aabuso ng mga Bata)...........(no area code needed) 310-1234
Victim’s Information Line (Pag-uulat sa mga Karahasan sa Pamilya)...................................1-800-563-0808
Kids Help Phone............................................................................................................... 1-800-668-6868
Richmond Addiction Services .............................................................................................. 604-270-9220
Richmond Animal Protection Society (RAPS) ........................................................................ 604-275-2036

Pagmamaneho
ICBC Driver Testing and Vehicle Information......................................................................... 604-661-2800

Pamahalaan
Pamahalaan ng Canada....................................................................................................1-800-622-6232
Pamahalaan ng British Columbia.......................................................................................... 604-660-2421
Pamahalaan ng Child Care Subsidy Information sa British Columbia..................................1-888-338-6622
Metro Vancouver................................................................................................................. 604-432-6200
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Talatuntunan ng
Mahahalagang Salita
A
Aborihinal (Aboriginal) 35
Abuso at Karahasan (Abuse and Violence) 39
Mga Serbisyo sa Pagkagumon (Addiction) 39
Mga Programa sa mga may Sapat na Gulang
(Adult 55+ Programs) 29
Edukasyon para sa mga may Sapat na Gulang
(Adult Education) 31
Abot-kayang Pabahay (Affordable Housing) 17
Ambulansiya (Ambulance) 9

B
Pagbabangko at Pananalapi (Banking and
Finance) 24
Mga Bangkang Pantawid ng BC (BC Ferries) 21, 56
Pagbabantay sa Bloke (Block Watch) 10, 54
Mga Permiso sa Gusali (Building Permits) 43

C
Canada Line 20
Pangangalaga ng Bata (Child Care) 16, 37, 39, 56
Mapagkukunan at Sentrong Sanggunian sa
Pangangalaga ng Bata (Child Care Resource and
Referral Centre) 16
Pamahalaang Lungsod (City Government) 45
Mga Serbisyo para sa Lungsod (City Services) 40, 54
Mga Halalang Pambayan (Civic Elections) 46
Pambayang Paglahok at Pakikiayon (Civic
Participation and Involvement) 47
Mga Kolehiyo (Colleges) 31
Mga Sentrong Pangkomunidad (Community
Centres) 26, 27
Mga Kaagapay/mga Kapisanan ng Komunidad
(Community Partners/Associations) 47
Mga Himpilan ng Pulisya sa Komunidad
(Community Police Stations) 9
Kaligtasan sa Komunidad (Community Safety) 9
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Direktoryo ng mga Serbisyong Pangkomunidad
(Community Services Directory) 36
Pagpapatuloy ng Edukasyon (Continuing
Education) 31
Pagmamasid sa Krimen (Crime Watch) 10
Mga Serbisyo sa Krisis (Crisis Services) 56
Mga Serbisyong Pangkultura (Cultural
Services) 25, 54
Pagbibisekleta (Cycling) 19

D
Pangangalaga ng Bata sa Araw (Daycare) 16
Diskriminasyon sa Pinapasukan (Discrimination in
the Workplace) 23
Mga Serbisyo sa Pagkakaiba-iba (Diversity
Services) 28, 54
Mga Lugar para sa Di-nakataling mga Aso (Dog
Off-Leash Areas) 26
Pagmamaneho (Driving) 20, 56

E
Edukasyon (Education) 30
Pang-aabuso sa Matatanda (Elder Abuse) 39
Mga Programang Pang-emerdyinsi o
Pangkagipitan (Emergency Programs) 11, 54
Paghahanap-buhay (Employment) 7, 56
Pag-aaral ng Wikang Ingles (English Language
Learning) 30
Mga Serbisyo ukol sa Pangangailangan ng
Lungsod (Essential City Services) 40

F
Paghahanap ng Mapapasukan sa Richmond
(Finding Work in Richmond) 21
Mga Serbisyo sa Pagligtas sa Sunog (Fire-Rescue
Services) 11
Mga Unang Nasyon (First Nations) 6
Ang Hinaharap ng Richmond (Future of
Richmond) 52
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G
Basura at Pagresiklo (Garbage and Recycling) 40
Mga Kurso ng Golp/Paghagis at Pagkanti (Golf
Courses/Pitch and Putt) 26
Programa ukol sa Berdeng Kart na Pangresiklo
(Green Cart Recycling Program) 42

H

Mga Lugar na Maaaring Pamalagian (Places to
Stay) 17
Pulis (Police) 9
Mga Buwis sa Aari-arian (Property Taxes) 18
Pampublikong mga Sasakyan (Public Transit) 20

R

Telepono sa Paghingi ng Tulong ng mga Bata
(Kids’ Help Phone) 39, 56

Paglilibang (Recreation) 25, 27, 50, 54
Kard sa Paggamit ng Libangan (Recreation
Access Card) 28, 54
Programa sa Tulong na Bayad sa Paglilibang
(Recreation Fee Subsidy Program) 28
Mga Repyudyi o Takas (Refugees) 35
Mga Pabahay na Pinauupahan (Rental Housing) 17
Pag-uulat ng Pang-aabuso sa Bata (Reporting
Child Abuse) 56
Mga Paborito sa Richmond (Richmond
Favourites) 51
Kasaysayan ng Richmond (Richmond History) 6
Komite sa Pagpapayong Interkultural ng Richmond
(Richmond Intercultural Advisory Committee) iii
Pampublikong Kalusugan ng Richmond (Richmond
Public Health) 15

L

S

Lesbiyan/Binabae/Bi/Trans/Kwir/Dalawang-Diwang
Komunidad (Lesbian/Gay/Bi/Trans/Queer/TwoSpirited Community) 36
Aklatan (Library) 32, 54
Mga Lisensiya (Licenses) 43

Mga Paaralan at Edukasyon (Schools and
Education) 30
Mga Serbisyo para sa Matatanda (Seniors’
Services) 29
Numero ukol sa Panglipunang Seguro (Social
Insurance Number [SIN]) 21
Pagwawalis ng Kalye (Street Sweeping) 44
Abot-kayang Pabahay (Subsidized Housing) 17

Mapanganib na Basura (Hazardous Waste) 42
Pangangalaga ng Kalusugan (Healthcare) 12
Pagbabago ng mga Bahay (Home Renovations) 43
Ospital (Hospital) 14
Pabahay (Housing) 17

I
Nagsasariling mga Paaralan (Independent
Schools) 30
Mga Serbisyo ukol sa Pagsasalin (Interpreter
Services) 14

K

M
Mga Serbisyo ukol sa Planong Pangmedisina
(Medical Services Plan) 12
Kalusugan ng Isip at mga Pagkasugapa (Mental
Health and Addictions) 15

P
Mga Tiket sa Pagpaparada (Parking Tickets) 45
Mga Parke (Parks) 25, 54
Bayad sa Pagpaparada (Pay Parking) 45
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T
Mga Buwis (Taxes) 25
Turismo sa Richmond (Tourism Richmond) 49
Mga Alituntunin sa Landas (Trail Rules) 19
Mga Serbisyo sa Pagpapaliwanag (Translation
Services) 14
TransLink 20, 56
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Transportasyon para sa mga Taong may
Kapansanan (Transportation for People with
Disabilities) 21
Transportasyon (Transportation) 19

U
Mga Unibersidad (Universities) 31

V
Pagbuboluntaryo (Volunteering) 36
Mga Serbisyo ukol sa Impormasyon sa
Pagbuboluntaryo sa Richmond (Volunteer
Richmond Information Services) 36

W
Mga Landas sa Paglalakad (Walking Trails) 19
Mga Bayad sa Tubig at mga Kagamitan (Water
and Utility Rates) 18

Y
Mga Serbisyo para sa mga Kabataan (Youth
Services) 28, 54
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City of Richmond
6911 No. 3 Road, Richmond, BC V6Y 2C1
Telephone: 604-276-4000
www.richmond.ca
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