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Mga Proposals ng Ika-11 Termino ng Pagpupulong ng Kinatawan ng 
Dayuhang Naninirahan sa Kawasaki 

 

Nais ng mga katawan na ipasa bilang panukala ang mga importanteng resulta ng mga pagsisiyasat na 

ginawa sa loob ng 2 taon. Ngayong taon, nais naming ipasa ang sumusunod na tatlong proposal. Ito, kasabay 

ng pang-taunang pag-ulat ay iuulat sa alkalde sa darating na Abril. 

  

＊＊＊＊＊ 

【１】Pagsuporta sa mga dayuhan upang sila ay maging independiente at magkaroon ng 

mapayapang pamumuhay. 

1. Magkaroon ng orientation upang iexplain sa mga bagong lipat sa Kawasaki ang mga importanteng 

impormasyon ng Lungsod, mga rule at manner sa pamumuhay, at mga kagandahan ng Lungsod ng 

Kawasaki. 

＊＊＊＊＊ 

【２】Pag-gawa ng plano upang magkaroon ng suporta ang mga dayuhan at ang multikultural na 

pamumuhay sa mga shelter sa oras ng disaster. 

1. Gamitin ang ginawang “Registration Sheet” upang maipatakbo ang shelter habang nagtutulungan ang 

mga dayuhan at mga Japanese. 

2. Gamitin ang “Kard ng pagrehistro ng taong lumikas” na ginawa ng CLAIR upang tamang maintindihan ang 

kinalalagyan ng dayuhang pumunta sa shelter. 

3. Upang masigurado ang pag-gamit ng mga tools upang suportahan ang dayuhan sa oras ng disaster, isulat 

sa manual ang tungkol sa mga tool na ginawa ng CLAIR. (Dagdag na opinyon sa panukala noong 2007) 

4. Para sa mga hindi magaling mag-Japanese, gamitin ang ginawang guide para sa “Aplikasyon para sa 

Sertipiko ng pagiging Biktima ng Kalamidad (Risai Shoumeisho Koufu Negai)” 

 



【３】Maiging pagplano ng multi-lingwal na suporta para sa pag-apply sa daycare (hoikuen) bilang 

suporta sa mga dayuhang nag-aalaga ng bata at mga nagtratrabaho.  
 

1. Pag-gamit sa ginawa na “Guide sa mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata (Childcare services Guide)” at 

“Checklist para sa pag-apply ng Daycare (Hoiku)” 

2. Pagkaroon ng oras upang magkonsulta sa iba’t ibang wika para sa mga hindi magaling mag-Japanese.  

＊＊＊＊＊ 
 

＊ Para sa detalye, tingnan ang “Annual Report ng Pagpupulong ng mga Kinatawan ng Dayuhang 

Naninirahan sa Kawasaki <2017>” 

＊ Maliban sa pamimigay ng Annual Report sa lugar ng pagpupulong, ito ay 

mababasa din sa ward office, citizen hall, library, atbp. Maaari rin itong idownload 

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

 

 

 



Pag-gunita sa Pagpupulong ng mga Kinatawan 

Mula Marso 2018, natapos ang pamamahala ng ika-11 termino ng mga Kinatawan ng Dayuhan. 

Aming ipakikilala ang mga impresyon ng mga Kinatawan ng ika-11 termino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagbati mula sa tagapangulo 

Paggunita sa ika-11 Termino ng mga Kinatawan 

Sa ika-11 termino ng Pagpupulong ng mga Kinatawan, upang mas ipataas ang kalidad ng mga 

panukala, mas nagbigay ng oras sa pag-aaral ng kinalalagyan ng mga dayuhang mamamayan at 

pagbabahagi ng mga problema na nasa kaalaman ng mga kinatawan.  

Noong ika-unang Open Forum, ang aming tema ay “Paano gawing mas magandang lugar at madaling 

tirahan ng kahit sino ang Lungsod ng Kawasaki?”, sa ikalawang taon naman ay ginamit ang Open 

Forum upang makipagpalitan ng opinyon at ideya. Dahil sa mga opinyon at ideya ng mga nakisali sa 

Open Forum, sa aking palagay ay nakagawa kami ng panukalang mas nakabase sa aktwal na sitwasyon 

ng mga namumuhay sa Kawasaki. 

Bilang representative ng mga Kinatawan, nais kong magpasalamat sa mga nakidalo sa Open Forum 

at sa mga sumuporta sa mga aktibidad ng mga Kinatawan. Dahil sa pagsuporta at pag-intindi ninyo, 

nagawa naming matapos nang maayos ang ika-11 termino. Kami ay nagpapasalamat nang marami.   

Bilang wakas, para sa mga magsisimula ng ika-12 termino ngayong Abril, aming inaasahan na 

magkaroon kayo ng mabuting pagtalakay at magkaroon ng mahalagang mga proposal para sa 

pag-intindi ng iba’t ibang kultura at para sa ikabubuti ng Lungsod. 

Hei Jia Hui 

Tagapangulo ng ika-11 Termino ng Kinatawan 

 

 

 

◆Tala ng Editor◇ 
 

Gamit ang newsletter na ito, aming ipinapadala sa mga mamamayan ang mga impormasyon ng mga 

nangangasiwa sa Lungsod, mga aktibidad ng mga Kinatawan, at ang progreso ng mga panukalang 

tema. Nais din naming ipaalam ang mga lugar sa labas ng Japan, at dahil dito ay nagsusulat din kami 

ng mga tungkol sa pinanggalingan ng mga Kinatawan. 

Ang ika-62 na newsletter na ito ay panghuli ng ika-11 Termino ng Kinatawan. Kahit na masaya ako sa 

pag-isip na maaaring nakatulong ang aktibidad na ito sa ilang tao, meron ding kaunting kalungkutan. 

Aking ninanais na sana ay sumulong ang newsletter kasabay ng Pagpulong ng Kinatawan. Aking 

ipinapasa ang baton sa ika-12 Termino ng Kinatawan. 

Ye Yuancong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

【Para sa tanong】 

Opisina ng Karapatang Pantao at Pagkakapantay-pantay ng Kasarian,  

Kawanihan ng Kapakanan ng Mamamayan at Kultura, Lungsod ng Kawasaki 
210-0007 Kawasaki Frontier Building 9th Floor, Ekimae Honcho 11-2, Kawasaki-ku Kawasaki City 

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


