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Đại hội đại biểu dân cư người nước ngoài kỳ thứ 13 

〈Đề xuất〉 
 

 Đại hội đại biểu chúng tôi mong muốn đề xuất lên Thành phố Kawasaki kết quả của 2 năm thảo luận 

điều tra và đặc biệt là những nội dung mà chúng tôi cho rằng rất quan trọng. Lần này, Đại hội đại biểu kỳ 

13 chúng tôi tập hợp và đưa ra 3 đề xuất sau đây. Bản đề xuất cũng được dự định báo cáo lên ngài Thị 

trưởng cùng với bản Báo cáo thường niên vào tháng 4 sắp tới.  
 

 

【１】Tăng cường hỗ trợ đa ngôn ngữ trong các thủ tục liên quan tới nuôi dạy trẻ cho các 

cư dân người nước ngoài mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ.  

１ Sử dụng tài liệu hướng dẫn khai hồ sơ đa ngôn ngữ “Tờ khai xác nhận (thay đổi) việc nhận trợ cấp 

giáo dục và chăm sóc trẻ em”, “Sổ tay nhi đồng kiêm giấy đăng ký sử dụng (thay đổi) nơi trông trẻ” 

do Đại hội đại biểu biên soạn. 

【２】Hỗ trợ để cư dân nước ngoài có thể an tâm sinh sống với vai trò một công dân tự lập.  

（Tài đề xuất từ đề xuất năm 2017） 

１ Tổ chức buổi giới thiệu ban đầu cho đối tượng là các cư dân người nước ngoài mới chuyển tới về 

các thông tin chế độ hành chính, các quy định hay tập quán trong sinh hoạt, các thông tin hữu ích nếu 

nắm được và các đặc điểm hấp dẫn của Thành phố Kawasaki.  

【３】Nhằm mục đích thúc đẩy hỗ trợ người nước ngoài và cộng sinh đa văn hóa, tiến hành 

xây dựng cứ điểm của khu vực đóng vai trò thúc đẩy các hỗ trợ trung gian.  

（Tài đề xuất từ đề xuất năm 2015） 

１ Xây dựng “ Sảnh đa văn hóa cộng sinh (tên tạm đặt)” 

 

 



＊ Các bạn có thể xem nội dung chi tiết của đề xuất trong “ Bản báo cáo thường niên của Đại hội đại 

biểu cư dân người nước ngoài niên khóa 2021”.  

＊ Bản báo cáo thường niên được phát tại hội trường tổ chức Đại hội đại biểu cư dân 

người nước ngoài và có thể đọc tại Ủy ban nhân dân, nhà văn hóa, thư viện. Ngoài 

ra, có thể lấy từ trang web của Thành phố. 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042762.html 

 

Lời phát biểu của Chủ tịch—Nhìn lại Đại hội đại biểu Kỳ thứ 13  

 

Đại hội đại biểu kỳ thứ 13 tiến hành các hoạt động hoàn toàn nằm trong thời gian chịu ảnh hưởng của 

đại dịch Corona. Bởi vậy, nhiều trường hợp đã không thể tiến hành hội họp như thông thường. Việc tổ 

chức hội nghị mở là nơi mọi người có thể đóng góp các ý kiến quý báu hay tham gia các sự kiện như 

thông lệ hàng năm đều không thể thực hiện được.   

Mặc dụ rất đáng tiếc vì có nhiều hạn chế trong các hoạt động thông thường nhưng các thành viên của 

Kỳ thứ 13 chúng tôi dù gặp nhiều khó khăn với nguồn lực hạn chế vẫn tiếp tục các hoạt động hướng tới 

phát triển hơn nữa xã hội cộng sinh đa văn hóa và hoàn thành bản đề xuất này.   

Kỳ 13 chúng tôi cũng lần đầu tiên thử nghiệm hình thức họp Online. Ngoài ra, thay cho việc không tổ 

chức được hội nghị mở, chúng tôi đã tiến hành mời các chuyên gia tham gia và cho ý kiến đối với bản đề 

xuất.  

Nhân đây tôi xin được gửi lời cám ơn tới các thành viên của văn phòng, các vị chuyên gia đã cho ý 

kiến, các thành viên của Trung tâm giao lưu quốc tế, các vị khách đã tham dự các buổi hội nghị trong 2 

năm qua dù dịch corona đang diễn ra và các quý vị quan tâm tới hoạt động của Hội nghị đại biểu. Tất cả 

là nhờ sự hợp tác hỗ trợ của các quý vị mà Kỳ 13 chúng tôi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt 

đẹp.  

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ của các quý vị với Hội nghị đại biểu để 

cùng thành phố Kawasaki phát triển hơn nữa xã hội công sinh đa văn hóa.  

 

Chủ tịch kỳ 13 PERERA Lahiru Sanketha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＊Chỉ tháo khẩu trang khi chụp ảnh 

 

 



  

〈〈NNhhììnn  llạạii  ĐĐạạii  hhộộii  đđạạii  bbiiểểuu〉〉  
 Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu kỳ thứ 13 kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Xin giới thiệu với mọi người lời 

phát biểu của các Đại biểu đã kết thúc nhiệm kỳ.  
 

 



 

◆Dòng tái bút◇ 

 

Trước hết, khi biết về Đại hội đại biểu điều đầu tiên tôi nghĩ tới đó là 2 từ “bất ngờ” và “cảm động”. Trước khi 

biết tới Đại hội đại biểu, tôi hoàn toàn không biết về việc Thành phố Kawasaki đang tiến hành cải thiện những 

điều gây ra khó khăn, lo lắng cho cư dân người nước ngoài. Hơn nữa, việc hợp tác với các cư dân người nước 

ngoài để tiến hành cải thiện là một điều rất tuyệt với. Tất nhiên khi đó tôi đã nghĩ rằng “muốn tham gia vào tổ 

chức”, “muốn cố gắng cùng thành phố Kawasaki”.  

Khi thực tế bắt đầu tham gia vào Đại hội đại biểu, tôi thấy đây đúng là một nhóm mang tính quốc tế và tôi có thể 

trò chuyện với mọi người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mặt khác, tôi cũng lo lắng không biết liệu mình có thể 

đóng góp công sức có ích cho nhóm hay không và tôi đã luôn luôn cố gắng hết sức mình.  

Nếu nhìn lại hoạt động của Đại hội đại biểu trong thời gian qua, tôi thấy mình đã học hỏi và nhận ra được nhiều 

điều. Ví dụ như là sự phức tạp của hệ thống hành chính và cần phải hợp tác để cùng cải thiện. Tất nhiên, bất cứ sự 

thay đổi nào cũng cần có sự nỗ lực và thời gian. Bởi vậy, nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau từng chút một, sẽ có 

thể tạo nên được nhiều khả năng vô hạn trong tương lai.  

 

Trưởng ban biên tập bản tin SCARF Sara Deena 

 

 

 

 

 Bạn có tham gia nghe hội nghị không? 
――Đại hội đại biểu kỳ 14 lần thứ nhất ngày đầu tiên―― 

 

 

Thời gian: ngày 17/4/2022 (chủ nhật) Từ 2h tới 5h chiều 

Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki (đi bộ khoảng 10 phút từ ga Motosumiyoshi tuyến 

Tokyu hoặc tuyến Meguro)  

Bản đồ: http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml 

 

Lịch trình đại hội năm 2022: https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000040963.html 

 

Ai cũng có thể tham gia nghe nội dung buổi hội nghị. Rất hoan nghênh các bạn tới tham dự. 

 

 
  

Đây là giấy tái sinh sử dụng 70% là giấy báo cũ          

【Liên hệ】 

Phòng xúc tiến cộng sinh đa văn hóa thuộc Bộ phận đời sống cư dân-Cục văn hóa cư dân thành phố Kawasaki  

〒210-0007 Kawasakishi Kawasakiku Ekimaehonchou 11-2 Kawasaki Frontier Building 9F 

Tel : 044-200-2846  Fax : 044-200-3707  E-mail : 25gaikok@city.kawasaki.jp 

Rất mong nhận được ý kiến, cảm tưởng của các bạn về Đại hội đại biểu và Bản tin.  


