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IIkkaa--1100  TTeerrmmiinnoo  nngg  KKiinnaattaawwaann  nngg  mmggaa  DDaayyuuhhaanngg  NNaanniinniirraahhaann  ssaa  

LLuunnggssoodd  nngg  KKaawwaassaakkii    

〈〈  MMggaa  PPaannuukkaallaa  〉〉  

  
Nais ng mga katawan na ipasa bilang panukala ang resulta ng mga pagsisiyasat na ginawa sa loob ng 2 

taon. Ang mga sumusunod ay ang aming mga panukala. Ito, kasabay ng pang-taunang pag-ulat ay iuulat 

sa alkalde sa darating na Abril. 

 

 

＊＊＊＊＊ 

II..  PPaagg--ggaawwaa  nngg  mmggaa  lluuggaarr  nnaa  ppwweeddeenngg  mmaaggiinngg  ttaaggaappaammaaggiittaann  nngg  mmggaa  rreessiiddeennttee  aatt  aaddmmiinniissttrraassyyoonn  aatt  

mmaaggiinngg  ddaaaann  ppaarraa  ssaa  ppaaggkkoonneekkttaa  nngg  mmggaa  mmaammaammaayyaann  ssaa  iissaa''tt--iissaa..  LLaayyuunniinn  nniittoo  nngg  mmaaggiinngg  ssuuppoorrttaa  ssaa  

mmggaa  ddaayyuuhhaann((kkaaggaayyaa  nngg  ddiisseemmiinnaassyyoonn  nngg  iimmppoorrmmaassyyoonn  oo  kkaayyaa  kkoonnssuullttaassyyoonn))  aatt  mmaaggkkaarroooonn  nngg  

ppaaggkkaakkaaiinnttiinnddiihhaann  nngg  iibbaa''tt--iibbaanngg  kkuullttuurraa  ((kkaaggaayyaa  nngg  ccrroossss--ccuullttuurraall  eexxcchhaannggee,,  oo  kkaayyaa  ppaaggkkaakkaarroooonn  nngg  

lluuggaarr  oo  nneettwwoorrkk))..    

 

1. Gumawa ng "Multicultural Lounge (Pansamantalang Pangalan)" sa ilang lugar sa lungsod. 

2. Suportahan ang Kawasaki International Association upang manguna sa pagkaroon ng kooperasyon at network 

ng mga lokasyon na nagbibigay suporta sa mga dayuhan ngayon. 

 

＊＊＊＊＊ 

IIII..  PPaaggttaattaagguuyyoodd  nngg  ppaaggbbiiggaayy  nngg  mmuullttii--lliinngguuaall  nnaa  iimmppoorrmmaassyyoonn  uukkooll  ssaa  ppaannggaannggaannaakk  aatt  ppaaggppaappaallaakkii    

nngg  bbaattaa,,  uuppaanngg  aanngg  mmggaa  ddaayyuuhhaann  aayy  mmaakkaappaaggppaallaakkii  nngg  aannaakk  ssaa  JJaappaann  nnaanngg  mmaayy  kkuummppiiyyaannssaa..  

 

1. Ipalawak ang kaalaman na ang Boshi-techo ay maaaring makuha sa ibang wika. 

2. Gumawa ng bersyon ng iba't-ibang wika ng Guidebook para sa Pagpapalaki ng Bata. Magbigay suporta upang 

ito ay magamit ng mga dayuhan. 

 

 



IIIIII..  PPaaggppaappaattiibbaayy  nngg  ssiisstteemmaa  nngg  eennttrraannccee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  ppaaggssuuppoorrttaa  ppaaggkkaappaassookk  ssaa  ppaaaarraallaann,,  uuppaanngg  

mmaaiiwwaassaann  aanngg  ppaaggssuukkoo  ssaa  ppaagg--aaaarraall  nngg  mmggaa  aannaakk  nngg  mmggaa  ddaayyuuhhaann  ddaahhiill  ssaa  hhiirraapp  nngg  ppaagg--iinnttiinnddii  ssaa  

wwiikkaa..  

 

1. Pagpapakilala ng espesyal na sistema ng entrance examination para sa mga anak ng dayuhan sa mga paaralan sa 

Kawasaki. 

2. Makipag-ugnayan sa Kanagawa Prefecture ukol sa kasalukuyang isinasagawa na special recruitement frame 

para sa mga dayuhan sa prefecture, upang damihan ang paaralan, bilang ng kapasidad, at paluwagin ang 3 taon 

na kondisyon.  Gumawa din nito para sa mga public high school sa Lungsod ng Kawasaki. 

3. Pagpapatibay ng sistema ng pagtanggap sa bata, kagaya ng pagturo ng wikang Hapon, upang maging mas 

madali ang buhay sa paaralan. 

 

＊＊＊＊＊ 

IIVV..  PPaagg--ggaawwaa  nngg  aakkssyyoonn  uuppaanngg  mmaalluuttaassaann  aanngg  ddiisskkrriimmiinnaassyyoonn  ssaa  mmggaa  tteennaannttss..  

 

1. Gumawa ng lugar para sa konsultasyon na magagamit para sa paglutas ng diskriminasyon ng tenants. 

2. Ipaalam ang Ordenansa Ukol sa Pamamahay sa Lungsod ng Kawasaki hindi laman sa kompanya ng real estate 

o mga may-ari ng bahay, ngunit pati rin sa mga dayuhang residente. 

3. Gumawa ng hakbang upang maipromota ang Suporta para sa Pagtira sa Kawasaki. 

 

＊＊＊＊＊ 

VV..  IIttuullooyy  aatt  ppaaggbbuuttiihhiinn  aanngg  ppaaggbbiibbiiggaayy  nngg  iimmppoorrmmaassyyoonn  ssaa  ""wwiikkaanngg  hhaappoonn  nnaa  mmaaddaalliinngg  mmaaiinnttiinnddiihhaann""..  

 

1. Gumawa ng guideline ukol sa "wikang hapon na madaling maintindihan". 

2. Dagdagan ang mga impormasyon sa homepage ng lungsod na nasa "wikang hapon na madaling maintindihan". 

Pagsama-samahin ang impormasyon na ito, at pagbutihin ang homepage upang maging mas madaling gamitin 

ng mga dayuhang residente. 

 

＊Para sa detalye ng mga panukala (background at dahilan), maaaring tingnan ang "Pang-taunang pag-ulat ng 

Kinatawan Kinatawan ng mga Dayuhang Naninirahan sa Lungsod ng Kawasaki para sa taong 2015". Ito ay 

maaaring mabasa sa lugar ng pagpulong, sa ward office, sa citizens hall, o kaya sa aklatan. Maaari rin itong 

idownload mula sa homepage ng lungsod.（http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042762.html） 

 

 

 

 

  



〈〈PPaagg--gguunniittaa  ssaa  PPaaggppuuppuulloonngg  nngg  mmggaa  KKiinnaattaawwaann〉〉  
 Mula Marso ng taong 2016, natapos ang pamamahala ng ika-10 termino ng mga Kinatawan ng Dayuhan. 
Aming ipakikilala ang mga impresyon ng mga Kinatawan ng ika-10 termino. 

 



PPaaggbbaattii  mmuullaa  ssaa  ttaaggaappaanngguulloo  PPaagggguunniittaa  ssaa  iikkaa--1100  TTeerrmmiinnoo  nngg  mmggaa  KKiinnaattaawwaann  

 

Sa ika-10 termino ng Pagpupulong, kasama ang mga kinatawan, aming sinubukang palitan ang paraan ng 

pagpapatakbo ng pagpupulong. Sa ika-unang Open Forum, kami ay nagsagawa ng presentasyon, at sa ika-lawang 

open forum naman ay nagsagawa ng workshop. Dahil sa prosesong ito, kusang loob na namuno ang mga 

kinatawan, at nagkaroon ng matagumpay na ibento. Ako ay napakasaya dahil dito. 

Ang panukala ng ika-10 termino, ay nagawa dahil sa lahat ng mga dumalo at nakisali sa amin sa open forum. 

Aking gagamitin ang oportunidad na ito, upang magpasalamat sa lahat ng dumalo, sa mga commentator, sa mga 

estudyante, at sa mga sumporta sa amin na kalihiman at mga opisyal ng lungsod. 

Ako rin ay nagpapasalamat sa mga kinatawan na nagbigay ng suporta sa bise-pangulo, at mga tagapangulo ng 

seksyon. Isang karangalan na maglingkod bilang inyong tagapangulo. 

Panghulo, sa mga matitira para sa ika-11 termino, sana ay inyong pagbutihin ang pagkilala sa 

mga bagong myembro, at magtulong na gumawa ng mas mabuting pagpupulong. Maraming 

salamat sa dalawa na taon. 
Senou Joachim 

Tagapangulo ng ika-10 Termino ng Kinatawan 

 

 

 

Tala ng Editor 

 

Ang bilis ng panahon. Akala ko ay kakakumpleto lang isang newsletter, ngunit biglang lalapit na ang 

susunod na deadline at kailangan mag-isip ng mga artikulo. Sa pag-ulit-ulit nito, bigla na lang nagdaan 

ang dalawang taon. Ngayon, kasabay ng kasiyahan dahil nakumpleto ang pag-gawa ng panukala, 

mayroon ding kalungkutan dahil ito na ang huling newsletter sa terminong ito. 

Ako ay magagalak kung ang impormasyon na aming ibinigay sa loob ng 

2 taon, ay nakatulong sa inyo, kahit na kaunti man lang. Kami ay 

nagbibigay pasalamat sa mga tumulong sa pag-edit, at sa mga nagbabasa 

ng newsletter na ito. Sa susunod na termino, ang mga bagong kinatawan 

ay magpapadala muli ng iba't ibang mga impormasyon. Sana ay 

ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsuporta. Maraming salamat. 

 
 

（Dittmar Daniela） 

 

 

 

 

 

 

 

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

<Para sa katanungan> 
Tanggapan ng Mamamayan, Karapatan ng Kabataan at Pagkakapantay-pantay ng Kasarian sa Lungsod ng Kawasaki 
9th floor Frontier Building Ekimae-Honcho 11-2, Kawasaki-ku Kawasaki City 210-0007 

Tel : 044-20
 

0-2359  Fax : 044-200-3914  E-mail : 25gaikok@city.kawasaki.jp 
Ikinalulugod naming tangapin ang inyong mga ideya at mungkahi hinggil sa Newsletter at Pulong ng mga Kinatawan 


