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  Ulat Balita ng Kinatawan ng Kongreso para sa Dayuhang  

Naninirahan sa Lungsod ng Kawasaki Isyu bilang: 50  
Pinamamatnugutan at inilathala ng:Tanggapan ng pantao at Pagkakapantay-pantay 

Ng Kasarian kawanihan ng Kapakanan ng mga mamamayan at Bata 

Tanggapan ng Lungsod ng Kawasaki  Petsa ng paglathala:Enero 15, 2014 
（Wikang Hapon）http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-7-2-0-0-0-0-0-0-0.html 

（Madaling salitang Hapon)http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042748.html 

〈〈RReeppoorrtt  mmuullaa  ssaa  kkiinnaattaawwaann--SSuummaallii  ssaa  SShhiimmiinn  MMaattssuurrii  nngg  KKaawwaassaakkii〉〉  

Ang ika-36 Kawasaki Shimin Matsuri na ginanap noong Nobyembre 2 hanggang 4 ay dinaluhan ng mga  

kinatawang dayuhan. 

Sa nakatalagang tent nito, ipinakilala ang mga gawain at kasaysayan ng kapisanan sa pamamagitan ng paggamit 

ng mga larawan at panel boards. Sa exhibition corner naman ay nakatikim ng mga 

pagkain kakaiba sa kulturang pagkain ng bansang hapon tulad ng Szecoslovakia, 

Hongkong at Thailand noodles. Sa corner ng Tsaa naman, bukod sa Oolong tea 

at Jasmin tea, may chrysanthemum tea ng tsina, Citron tea ng Korea atbp, ang 

natikman ng karamihan habang ipinapaliwanag ang tungkol dito. Ang pinaka-sikat 

na ibento ay ang pamimingwit(Sakana tsuri). Ang game na ito ay pinaghati-hatiang 

ihanda/gawin ng mga miyembro ng kinatawan at ilan sa mga ito ay ang mga school 

supplies, snacks at iba pang maaaring ikatuwa ng mga bata. Maging ang mga 

batang hindi kayang mamingwit ng sarili ay nakisali pati ang mga magulang upang 

makapamingwit nito. Marami ding nakisaling magkakapatid.  

Sa main stage naman, ang mga kinatawan ng kapisanan ay bumati sa mga 

bisita sa pamamagitan ng kani-kanilang sariling wika at ipinahayag ang ilan sa 

mga opinion tungkol sa kongreso. Bukod sa mga performance/pagtatanghal ng 

mga propesyonal na mang-aawit at mananayaw, ang pangalawang pinuno na 

si Gajenta ay umakyat din sa entablado kasama ang kaibigan nito at umawit. 

Sa parada naman sinaluhan ng mga pamilya at kaibigan ng mga miyembro ng 

kongreso. Umapila ang mga ito sa mga nanonood sa pamamagitan ng pagbati 

at pagwagayway ng kanilang mga kamay.  

May 993 katao ang bumisita sa booth. Inaasahang sa ganitong paraan ay mas lalong lalawig ang relasyon 

ng mamamayan at ng kongreso. 

 (Wu Qun) 

 

――Panumbalik-tingin sa mga Gawain ng ika-9 term ―― 

 Mula sa ika-8 na term na naging kinatawan ako, mag-aapat na taon na. Nung unang term, dahil sa 

baguhan ako wala pa akong nalalaman masyado, sa loob ng dalawang taon na ito, unti-unting nakasanayan 

at natutunan ko ang pasikot-sikot ng kongreso. At sa ngayon ay pangalawang term ko na, nakamit ko ang 

tiwala ng iba pang miyembro kaya ako ay napiling maging pinuno. 

Kami po ay lipon ng mga dayuhan galing sa iba’t-ibang bansa at lokalidad na nagtitipon na may layuning 

[Gawing maging maayos at mapayapang tirahan ang Kawasaki], [Matulungan ang mga dayuhan sa paglutas 

ng kanilang hinaharap na problema] sa pamamagitan ng paulit-ulit na diskusyon at pagsusumite ng mga 

panukalang aming nabuo sa Mayor ng Kawasaki. Naging isang malaking aral sa akin tungkol sa Lipunan 

ang 4 na taong ito. Naging paraan din ito na makilala ko ang iba’t-ibang miyembro ng kapisanan mula sa 

iba’t-ibang bansa at lokalidad at ang mga suliranin ng bawat isa sa mga ito. Marami pang mga problema at 

mga temang dapat bigyan-pansin at pag-aralan para sa solusyon nito ngunit inaasahan kong ipagpapatuloy 

ang naumpisahang ito ng mga susunod pang kinatawan ng kongreso.  

Higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang Lungsod ng Kawasaki at ang kagalang-galang na Mayor at ang 

mga kasapi nito sampu ng mga dayuhang residente. Makipag tulungan sa paglutas ng mga problema. 

   (Wang Ping) 



MMggaa  PPaannuukkaallaa  nngg  mmggaa  iikkaa--99  nnaa  kkiinnaattaawwaann  nngg  ddaayyuuhhaann  ssaa  kkoonnggrreessoo  
 

【１】Lalong ipalaganap at pagbutihin ang serbisyo ng tanggapan ng pamahalaan sa pagtugon sa 

mga residenteng dayuhan sa pamamagitan ng paggawa at paghahanda  ng 「welcome set」  

１ Pagbibigay ng Impormasyon 

（１）Kapag ang isang dayuhan ay nagsadya sa  tanggapan ng pagpaprehistro ng tirahan,sana ay makamit 

ang kahit man lamang pangkaraniwang impormasyon ng pamahalaan sa mga baguhan sa 

pamamagitan ng paghanda ng [welcome set] 

（２）Ang mga kailangang basic information sa wikang Ingles para sa mga residente (lalo na ang tungkol sa 

pamumuhay,kalamidad at medical) ay maidag-dag sa [Welcome set] at maipagbigay-alam na 

matatagpuan din ito sa information corner para sa mga dayuhan sa iba’t-ibang wika. 

At saka, Upang mapakinabangan ang mga gawa nang mga dokumento sa iba’t ibang wika, sana 

mailagay din ang mga dokumentong ito hindi lamang sa tanggapan ng mga kinauukulan kundi pati na 

rin sa information corner para sa mga residenteng dayuhan. 

（３）Tungkol sa mga impormasyong tinatayang importante para sa mga dayuhan, pag-ibayuhin ang 

pagsasaling-wika nito ng regular sa madaling panahon upang mapabuti ang serbisyong pagbibigay ng 

impormasyon. 
 

２ Serbisyo sa mismong Tanggapan 

（１）Kailangan laging handa ang tagapangasiwa sa paggabay sa mga dayuhang nagsadya sa mismong 

tanggapan upang makamtan nila ang layunin o sadya sa pagpunta sa ward office, bigyang gabay 

patungong tanggapan at ipalaganap ang nakalaang sistema. Bukod pa rito, sana’y isa-katuparan ang 

pagpapalawak ng kaalaman at dunong sa sariling trabaho at magkaroon ng maayos na 

pagpapaliwanag sa mga dayuhan. 

（２）Sana ay magkaroon ang ward office ng ilang mga opisyal sertipiko sa wikang ingles (romaji)at 

i-promote ang programang ito. 

 

 

【２】Upang mapanatag ang mga magulang na dayuhang residente na maturuan ang kanilang anak 

sa bahay, kinakailangan magsikap at magpalaganap ang paaralan at upang mapalalim ang 

pang-unawa ng mga magulang tungkol sa mekanismo at Sistema ng paaralan. 

１ Magtatag ng pagkakataon ng pagpapaliwanag (seminar) at pagbibigay-impormasyon sa iba’t-ibang wika 

tungkol sa mekanismo at Sistema ng mga paaralan sa bansang hapon. 

２  Magkaloob ng pagkakataon at lugar kung saan ang mga dayuhang magulang ay magkaroon ng 

karanasan sa pagpapalaki ng bata sa lokalidad at makapagtipon-tipon. 

 

 

【３】Upang magkarooon ang mga dayuhang residente ng matatag sa pamumuhay , sapat na 

kaalaman sa paghahanap-buhay upang makatulong sa pinansyal na pag-unlad ng lipunan. Ilapit 

sa Ministry of Justice ang mga suliranin at pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa alituntunin ng 

Imigrasyon, 

１ Zairyu shikaku (permiso ng pamamalagi)hanggang saan ang (Family) sa 「Family Visa」、Isali ang mga 

magulang bilang pamilya ng napangasawang dayuhang residenteng naninirahan sa bansang hapon. 

２  Zairyu shikaku(permiso ng pamamalagi)「Penmanenteng residente」「Spouse Visa」「Asawa ng 

permanenterng residente」「Long-term」ang sinomang may hawak sa ganitong Visa, sana ay mabigyan ng 

permisong mamalagi ang mga magulang ng mga ito hanggang sa expiration ng hawak nitong Visa. 

３  Sa pagkakataong １、２、kung kinakailangan ang proseso sa pagpapahaba ng pamamalagi ng 

magulang,sana ay mapayagan ang pag-proseso nito sa loob mismo ng bansang hapon. 

 

＊Ang mga dahilan at kalagayan ng mga panukala ay maaaring tunghayan sa Report ng Kinatawan ng 

Kongreso para sa Dayuhang Naninirahan sa Lungsod ng Kawasaki 2013. 

Maaaring tunghayan o mahingi ang iba pang report sa nakaraang taon bukod sa mismong lugar ng 

kongreso ay sa Kuyakusho, shiminkanLibrary at ibapang lugar. 

     



〈〈PPaaggbbaabbaalliikk  TTaannaaww  nngg  mmggaa  KKiinnaattaawwaann  nngg  KKoonnggrreessoo  ppaarraa  ssaa  DDaayyuuhhaanngg〉〉  

 

Pulong ng mga kinatawan ng kongreso panahon ng ika-9 ng Marso 2014 pagbibigay pugay ng mga kinatawan 

sa kanilang huling termino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter sa taong ito.  

Wu, Gong, Yang, Sonoda, Chart,Oide 



Mga kursong Nihonggo sa Lungsod ng Kawasaki 
 

Lugar Araw Oras (telepono:in-charge) 

Distrito ng Kawasaki 

Kyouiku bunka kaikan Miyerkoles 19：00～20：30 044-233-6361 

Fureai kan 
Martes 10：00～11：30 

044-276-4800 
Biyernes 10：00～11：30 

Distrito ng Saiwai 

Saiwai shimin kan 

Miyerkoles 10：00～11：30 
044-541-3910 

Huwebes 19：00～20：30 

Martes

（ika-2、4） 
10：00～12：00 090-5538-8798（Ikeda） 

Hiyoshi bunkan 
Huwebes

（ika-1、3） 
10：00～11：30 044-587-1491 

Distrito Ng Nakahara 

Nakahara shimin kan 
Martes 

10：00～12：00 
044-433-7773 

18：30～20：30 

Biyernes 18：30～20：30 044-799-9303（Oshima） 

Kokusai koryu Center 

Martes 9：50～11：50 

044-435-7000 Miyerkoles 18：30～20：30 

Biyernes 9：50～11：50 

Kawasaki Shimin 

Katsudo Center 
Sabado 14：00～16：00 044-788-8482（Matsumoto） 

Distrito ng Takatsu 

Takatsu shimin kan 
Miyerkoles 10：00～11：30 

044-814-7603 
Huwebes 19：00～20：30 

Mizonokuchi Catholic 

church 

Lunes 
10：30～12：00 

045-903-1495（Ishii） 
13：30～15：00 

Sabado 10：00～16：00 044-822-3067（Takahashi） 

Distrito ng Miyamae Miyamae Shimin kan 

Biyernes 10：00～12：00 
044-888-3911 

Miyerkoles 19：00～20：30 

Huwebes 10：00～11：30 044-977-2910（Kaneko） 

Distrito ng Tama Tama shimin kan 

Miyerkoles 10：00～12：00 
044-935-3333 

Biyernes 19：00～20：30 

Huwebes

（ika-1、3） 
10：00～12：00 yokoso_nihongo@yahoo.co.jp 

Distrito ng Asao 

Asao shimin kan 

Huwebes 
10：00～11：30 

044-951-1300 
18：30～20：00 

Miyerkoles 18：30～20：00 080-5028-4892（Takizawa） 

Lunes 10：00～11：30 
090-7808-0068（Fuse） 

044-987-2616（Nagasaki） 

Fukushi pal Asao Martes 18：00～19：30 044-954-8551 

Kakio Shougakko Sabado 10：00～11：30 090-8161-7428（Maeda） 

 

Nais mo bang mag-aral nitong Spring?Pwedeng sumali ang sinumang nag-aaral o nagta-trabaho sa Lunsod 

ng Kawasaki.  

＊Tignan ang detalye sa inyong sariling wika sa HP ng Kawasaki International Center 

http://www.kian.or.jp/kic/004.shtml 

 

 

 

 

 

 

Ang papel na ito、ay gawa sa lumang papel na may 70％ pulp. 

【Katanungan】  

Tanggapan ng mga karapatang pantao at pagkapantaypantay ng kasarian, Kawanihan ng kapakanan Ng mga Mamamayan at 

mga Bata sa Lungsod ng Kawasaki 

                        1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku Kawasaki City 210-8577 

Tel : 044-20
 

0-2359  Fax : 044-200-3914  E-mail : 25gaikok@city.kawasaki.jp 

Ikinalulugod naming tanggapin ang inyong mga ideya at mungkahi hinggil sa News letter at Kapulungan 


