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Mga Proposal ng ika-12 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 termino, nais naming ipasa ang sumusunod na tatlong proposal. Ito, kasabay ng 

pang-taunang pag-ulat ay ipapasa sa mayor sa darating na Abril. 

 

【１】Bilang suporta sa mga dayuhang nag-aalaga ng bata, iplano ang 

mabuting pagsuporta sa multi-lingwal na translation ng medical 
checkup ng sanggol.  

1. Gamitin ang “Multi-lingwal na Guide sa pagsagot sa Tanong Medikal” na ginawa ng mga kinatawan. 

2. Ipagpatuloy ang multi-lingwal na translation ng mga bagay na may ugnay sa kalusugan ng mag-ina 

kagaya ng pagsusuri sa kalusugan ng sanggol.  

 

【２】Upang magkaroon ng mabuting buhay estudyante ang mga batang 

nangangailangan ng tulong sa wikang Hapon, iplano ang maiging 
pagsuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon. 

1. Pagbutihin ang sistema para sa malawak na suporta sa mga batang kailangan ng tulong sa wikang 

Hapon. 

 

【３】Isulong ang suporta para sa maayos na trabaho ng mga dayuhang 

manggagawa. 

1. Isulong sa bansa ang pagplano ng suporta para sa malinaw na pamimigay ng impormasyon sa mga 

dayuhang manggagawa, at suporta para sa patnubay sa pangangasiwa ng mga nag-eempleyo. Ito 

ay upang maprotektahan ang mga batas na ugnay sa trabaho at tiyakin ang makatarungang 

kondisyon sa trabaho.  

2. Para sa mga nag-eempleyo ng dayuhan, pagbutihin ang pamamahagi sa kanila ng malinaw na 

impormasyon ukol sa mga patakaran sa pag-empleyo ng dayuhan. 

3. Para sa mga manggagawang dayuhan, pagbutihin ang pamamahagi sa kanila ng malinaw na 

impormasyon ukol sa tamang kondisyon ng pagtrabaho at mga pwedeng pagkonsultahan. 

 



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

Kawasaki <2019>”.  

* 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 

 

 

Pagbati mula sa Tagapangulo:  

Pag-gunita sa ika-12 Termino ng mga Kinatawan 
 

Dahil marami ang bagong miyembro ng ika-12 Termino ng mga Kinatawan, nagawa naming 

makapagbahagi at magsiyasat ng mga bagong ideya. 

Sa ika-unang taon ng Open Forum, kasama ang mga nakilahik sa ibento, nagawa naming magkaroon 

ng palitan ng opinyon ukol sa mga planadong tema ng pagsiyasat. Gamit ang mga natanggap ng 

importanteng opinyon, ipinagpatuloy naming ang pagsiyasat para sa pag-gawa ng panukala. Sa 

ikalawang taon ng Open Forum, kami ay mulang nakinig sa opinyon ng mga residente ng lungsod at 

mga commentator ukol sa binubuong proposal. Dahil sa inyong tulong, nakabuo kami ng malinaw na 

mga proposal. 

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-12 termino. Kami ay nagpapasalamat nang marami. 

Bilang wakas, para sa magsisimula ng ika-13 termino ngayong Abril, aming inaasahan na magkaroon 

kayo ng mabuting pagtalakay at magkaroon ng mahalagang proposal para sa pag-intindi ng iba’t ibang 

kultura at para sa ikabubuti ng Lungsod.  

Irwan Sutanto 

Tagapangulo ng ika-12 Termino ng Kinatawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag-gunita sa Pagpupulong ng mga Kinatawan   

 Mula Marso 2020, natapos ang pamamahala ng ika-12 termino ng mga Kinatawan ng Dayuhan. 
Aming ipakikilala ang mga impresyon ng mga Kinatawan ng ika-12 termino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◆Tala ng Editor◇ 
 

Nang ako ay naging bahagi ng ika-12 Termino ng mga Kinatawan, naisip kong may iba’t ibang bagay 

akong pwedeng ipagpabuti. Subalit nang nagsimula ang mga meeting, mga diskusyon kasama ang 

ibang Kinatawan, at base sa mga dokyumentong iprenepara ng opisina, nalaman kong marami na ang 

ginagawa ang lungsod para sa pagpabuto ng iba’t ibang bagay. Sa pulong na ito, nalaman ko na higit 

sa mga kaya kong ipagpabuti, mas marami ang naigagawa ng lungsod para sa mamamayan. 

Isa sa mga napag-aralan ko sa pulong na ito ay kailangan ng oras upang mapagpabuti ang lipunan. 

Hindi lamang sa limitado ang mga mapagkukunan ng bagay-bagay, may limitasyon din ang mga 

maaaring gawin ng munisipalidad. At kahit na malampasan ang hamon at makahanap ng paraan upang 

pagbutihin ito, may ilang taon ang kailangan para makita ang resulta nito. Sa pag-iisip ng ganitong 

bagay, nagtaka ako kung kailangan napag-isipan ang mga mekanismo at ideya na sumusuporta sa 

aming aktibidad. 

Bilang kinatawan, aking napag-aralan ang iba’t ibang bagay mula sa Lungsod ng Kawasaki, sa 

pamahalaan nito, hanggang sa mga dayuhang residente nito. Isang malaking karangalan ang maging 

bahagi sa pagsakay sa mga hamon para sa ikabubuti ng residente ng Lungsod. Inaasahan kong 

makita na ang mga pinag-diskusyonang isyu ay maging isang parte ng solusyon na makakapagbigay 

suporta sa mga mamamayan ng lungsod. 

 

Jairo Lopez 

Editor ng Newsletter 
 

 

Nais mo bang making sa Meeting? 
――Iskedyul ng unang Pagpulong ng ika-13 Termino―― 

 

Araw at Oras: Abril 19, 2020 (Linggo) Mula 2pm hanggang 5pm 

Lugar: Kawasaki International Center (10 minutes na lakad mula sa istasyon ng Motosumiyoshi, Toyoko/Meguro line) 

Mapa: http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml 

 

Ang pagpupulong ay pwedeng daluhan ng kahit sino. Halina’t makibahagi sa pagpupulong! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 ideya at mungkahi hinggil sa Newsletter at Pulong ng Kinatawan 


