
 

 

 

 

Lungsod ng Yokkaichi 

Planong promosyon para sa Pamumuhay 

ng magkakasama ang iba’t ibang kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marso 2022 

 

Departamento ng Sibika at Kultura ng Lungsod ng Yokkaichi  

Dibisyon para sa pamumuhay ng mamamayan Opisina ng 

Promosyon ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura  



 

 

Talaan ng nilalaman 
 

Kabanata 1: Layunin ng Pagbubuo ng Planong Promosyon para sa pamumuhay ng magkakasama 

ang iba’t ibang kultura 

 

1. Balangkas ng pagbuo ng Planong Promosyon para sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t 

ibang kultura .................................................................................................................................... 1 

2. Pagpoposisyon ng Planong promosyon para sa Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura ............................................................................................................................................. 2 

3. Panahon ng pagbuo ng Planong promosyon para sa Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t  

ibang kultura .................................................................................................................................... 2 

 

 

Kabanata 2: Kasalukuyang sitwasyon ng mga dayuhang mamamayan sa lungsod 

 

1. Ang bilang ng mga dayuhang residente ay patuloy na tumataas ..................................................... 3 

2. Desentralisasyon ng mga lugar ng tirahan para sa mga dayuhang mamamayan ............................. 4 

 

 

Kabanata 3: Pangunahing konsepto ng Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura 

 

1. Ano ang Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura? ................................................... 7 

2. Mga isyung may kaugnayan sa Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura sa  

lungsod ............................................................................................................................................ 7 

3. Pangunahing pilosopiya at pangunahing haligi ............................................................................. 12 

4. Pagsusulong ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura ....................................... 13 

5. Tungkol sa layunin ng pagsasagawa ............................................................................................. 14 

 

 

Kabanata 4: Mga gawain tungo sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura 

 

Pangunahing haligi I: Paggawa ng rehiyon na namumuhay magkasama ang iba’t ibang kultura .... 16 

Pangunahing haligi II: Paglikha ng maayos na komunikasyon ......................................................... 20 

Pangunahing haligi III: Paglikha ng isang kapaligiran na komportablen ang pamumuhay ng 

magkakasama.............................................................................................. 23 

Pangunahing haligi IV: Pagbuo ng isang sistema para sa pagtataguyod ng sama samang  

pamumuhay ............................................................................................... 30 

  



Kabanata 1: Layunin ng Pagbubuo ng Planong Promosyon 

para sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura 
 

1. Balangkas ng pagbuo ng Planong Promosyon para sa pamumuhay ng magkakasama 

ang iba’t ibang kultura 

Sa rebisyon ng Immigration Control and Refugee Recognition Act (mula rito ay tinutukoy bilang 

"Immigration Act") noong 1990, ang bilang ng mga dayuhan mula sa timog America, pangunahin sa 

Brazil, na pumasok sa Japan para sa layunin ng trabaho ay mabilis na tumaas sa rehiyon ng Tokai, 

kabilang ang ating lungsod, at ang hilagang rehiyon ng Kanto, kung saan umuunlad ang industriya ng 

pagmamanupaktura. 

Pagkatapos nito, pansamantalang nabawasan ang bilang ng mga dayuhang residente dahil sa 

lumalalang sitwasyon sa trabaho dahil sa pagkabigla sa Lehman at sa epekto ng Great East Japan 

Earthquake, na naging dahilan ng pag-uwi ng maraming tao sa kanilang sariling bansa. Laban sa 

nilalaman ng mga salik na ito, ito ay nasa pataas na trend muli mula noong 2015. Sa pagtatapos ng 

Marso 2021, humigit-kumulang 1 sa 30 mamamayan ng Yokkaichi ay mga dayuhan, na ginagawang 

isang lungsod ang Yokkaichi kung saan nakatira ang maraming dayuhan. 

Sa pagtaas ng bilang ng mga dayuhang residente, lumitaw ang mga problema sa iba't ibang 

sitwasyon tulad ng pang-araw-araw na pamumuhay, edukasyon, at trabaho, at kinakailangang 

kilalanin ang mga dayuhan hindi bilang pansamantalang residente kundi bilang mga namumuhay na 

tao at lokal na residente. 

Dahil sa sitwasyong ito, noong Marso 2004, nagpasya ang lungsod ng Lungsod ng Yokkaichi na 

linawin ang mga layunin at patakaran ng lungsod para sa magkakasamang pamumuhay ng lahat ng 

mga mamamayan, anuman ang pagkakaiba sa nasyonalidad o etnisidad. Bumuo kami ng Plano sa 

promosyon ng pamumuhay ng magkakasama ng iba’t ibang nasyon sa lungsod ng Yokkaichiat 

nagtrabaho upang isulong ang mga inisyatiba sa antas ng mamamayan. 

Kasunod nito, upang mas mahigpit na isulong ang paglikha ng isang lipunang may ibat ibang 

kultura, ang "Plano sa promosyon ng pamumuhay ng magkakasama ng iba’t ibang nasyon sa lungsod 

ng Yokkaichi" ay binago at isang bagong " Plano sa promosyon ng pamumuhay ng magkakasama ang 

iba’t ibang kultura" (mula dito ay tinutukoy bilang ang "Plano") ay binuo sa Mayo 2010, na 

isinasaalang-alang ang aktwal na mga kondisyon sa Lungsod, at noong Disyembre 2016, ang Plano ay 

binago batay sa mga pagbabago sa mga kalagayang nakapaligid sa mga dayuhang residente. 

Mahigit limang taon na ang lumipas mula noong huling pagrebisa ng plano, at ang sitwasyong 

nakapaligid sa mga dayuhang residente ay higit na nagbago, at kinakailangan na pahusayin ang 

pagsisikap ng lungsod ukol sa iba’t ibang kultura, kaya kailangang suriin muli ang plano. 

[Mga punto ng pagsusuri] 

[1] Dahil ang mga lugar ng tirahan ng mga dayuhang residente ay nagiging mas kalat-kalat, 
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susuriin namin ang konsepto ng "modelong distrito ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t 

ibang kultura" at magsusulong ng mga inisyatiba na nakatuon sa mga modelong distrito. Binago 

namin ang aming patakaran upang isulong ang mga inisyatiba para sa magkakasamang kultura. 

 

[2] Bagama't nagbabago ang sitwasyon ng mga dayuhang mamamayan at ang kapaligirang 

nakapalibot sa mga dayuhang mamamayan, ang kasalukuyang plano sa promosyon ay 

kinakailangan dahil ang patuloy na pagsisikap ay kinakailangan para sa batayang konsepto ng 

pag-unlad ng komunidad para sa magkakasamang kultura. Sinunod natin ang pangunahing 

pilosopiya at apat na pangunahing haligi. 

 

2. Pagpoposisyon ng Planong Promosyon para sa pamumuhay ng magkakasama ang 

iba’t ibang kultura 

Ang "Planong Promosyon ng para sa Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura ng 

Lungsod ng Yokkaichi" ay nagtatatag ng isang "komprehensibong plano" bilang isang mataas na antas 

na plano habang iginagalang ang "Kasulatang patotoo sa mamamayan" at "Deklarasyon ng lungsod", 

na siyang mga pangunahing prinsipyo ng urban development sa lungsod ng Yokkaichi. Sa 

pamamagitan ng planong ito, ipinapakita namin ang indibidwal na plano, pagpoposisyon, 

pangunahing paraan ng pag-iisip, at sistematikong diskarte na sumasalamin sa boses ng mamamayan, 

at nagsasagawa ng pakikipagtulungan sa mga kaugnay na organisasyon. 

 

3. Panahon ng pagsasagawa ng planong promosyon para sa pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura 

Ang panahon ng pagsasagawa ng plano ay limang taon mula 2022 hanggang 2026. Gayunpaman, 

kahit na sa loob ng panahon ng plano, kung mayroong makabuluhang pagbabago sa pagkakatugma sa 

iba pang mga plano, pambansang uso, o kalagayang panlipunan, babaguhin namin ito kung 

kinakailangan. 
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Kabanata 2: Kasalukuyang sitwasyon ng mga dayuhang 

mamamayan sa lungsod 

1. Ang bilang ng mga dayuhang residente ay patuloy na tumataas 

Sa pagtatapos ng Marso 2021, 10,417 dayuhang mamamayan (mula sa 65 bansa) ang nakatira sa 

Lungsod na ito, kung saan humigit-kumulang 23% ay Brazilian (2,368), sinundan ng Vietnamese 

(1,552), South Korean (1,530), Tsino (1,458), Pilipino (832), at Nepalese (756). [Chart 1] Bilang 

karagdagan, kung titingnan ang ratio ng mga dayuhang residente sa kabuuang populasyon ng 

lungsod, ito ay humigit-kumulang 3.4% kumpara sa pambansang average na humigit-kumulang 

2.2%. 

Kung titingnan ang mga pagbabago sa bilang ng mga dayuhang residente sa Lungsod na ito 

hanggang sa kasalukuyan, dahil sa rebisyon ng Immigration Control Law noong 1990, 

pinahintulutan ang pangalawa at ikatlong henerasyong Nikkei at kanilang mga pamilya na maging 

"pangmatagalang residente" nang walang mga paghihigpit sa trabaho. at iba pang status ng 

paninirahan ay naging mas madali ang pagpasok sa Japan. Dahil dito, ang bilang ng mga dayuhang 

residente sa lungsod pangunahin na ang mga mamamayang Braziliano ay mabilis na tumaas mula 

2,733 sa katapusan ng Marso 1989 hanggang 9,777 sa katapusan ng Marso 2009. Pagkatapos nito, 

nagsimulang bumaba ang bilang ng mga dayuhang residente dahil sa malubhang krisis sa trabaho 

na dulot ng pagkabigla sa Lehman noong Setyembre 2008 at ang epekto ng Great East Japan 

Earthquake noong Marso 2011. Gayunpaman, mula noong 2015, ito ay tumaas muli. 

Isa sa mga katangian ng mga nagdaang taon ay ang kapansin-pansing pagtaas ng bilang ng mga 

dayuhang mamamayan mula sa Vietnam, pangunahin ang mga technical intern trainees, at Nepal, 

pangunahin mula sa mga dayuhang estudyante. Kung titingnan ang rate ng pagtaas ng bilang ng 

mga dayuhang residente ayon sa nasyonalidad mula sa katapusan ng Marso 2016 hanggang sa 

katapusan ng Marso 2021, ang Vietnam ay tumaas ng humigit-kumulang 3.8 beses, at Nepal ng 

humigit-kumulang 2.8 beses. 
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2. Desentralisasyon ng mga lugar ng tirahan para sa mga dayuhang mamamayan 

Isa sa mga katangian ng lungsod ay higit sa 15% ng mga dayuhang residente, o 1,600, ay nakatira 

sa lugar ng Sasagawa* sa loob ng lugar ng Yogou. Kung titingnan ang mga pagbabago sa bilang ng 

mga dayuhang residente sa distrito ng Sasagawa, ito ay sumikat noong Marso 2009 at pagkatapos 

ay bumaba, at mula noong 2013 ay bahagyang tumaas o tumaas, ngunit kasama rin sa bilang ang 

mga residenteng Hapon. Dahil sa pagbaba ng populasyon ng rehiyon sa kabuuan, ang ratio ng mga 

dayuhang mamamayan sa populasyon ay tumataas taon-taon. Gayunpaman, kung titingnan ang mga 

pagbabago sa porsyento ng mga dayuhang residente na naninirahan sa distrito ng Sasagawa sa mga 

dayuhang residente ng lungsod, ito ay bumababa mula nang umakyat sa 29.3% noong Marso 2008. 

Makikita na ang mga rehiyon ay kalat-kalat. [Chart 2] Kung titingnan ang ratio ng mga dayuhang 

residente sa populasyon ng Hapon ayon sa distrito noong 2021, tumaas ang lahat ng distrito 

kumpara noong 2016. [Chart 3] 

 

 

 

 

 

  

* Ang Sasagawa (1-chome hanggang 9-chome) ay isang lugar na kabilang sa distrito ng Yogou, at tinatawag 

na distrito ng Sasagawa, pabahay ng Sasagawa, o Sasagawa, ngunit sa planong ito ay tatawagin itong 

distrito ng Sasagawa. 

 

[Chart 1] Mga pagbabago sa bilang ng mga dayuhang residente sa Yokkaichi 

<*Sa katapusan ng Marso bawat taon> 
(Tao) (Tao) 
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[Chart 2] Mga pagbabago sa bilang ng mga hapon at dayuhang 

residente sa lugar ng Sasagawa 

(Tao) (%) 
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Populasyon ng

Dayuhan

Populasyon ng

Distrito

Proporsyon ng

populasyon ng

distrito

Kolaborasyon・Integrasyon・

Sentro・Puwerto・Hamada
1,163 23,694 4.9%

Tomisuhara 157 8,810 1.8%

Tomida 196 12,209 1.6%

Hazu 368 17,668 2.1%

Tokiwa 717 28,114 2.6%

Hinaga 405 18,265 2.2%

yogou 1,779 23,800 7.5%

(Sasagawa) 1,485 9,973 14.9%

Utsube 287 17,834 1.6%

Shiohama 271 6,390 4.2%

Oyamada 86 4,619 1.9%

Kawashima 78 12,246 0.6%

Kanzaki 51 6,794 0.8%

Sakura 115 15,294 0.8%

Mie 385 22,849 1.7%

Agata 66 6,674 1.0%

Yasato 170 12,707 1.3%

Shimono 140 8,680 1.6%

Ooyachi 449 20,149 2.2%

Kawarada 190 4,816 3.9%

Suizawa 12 3,253 0.4%

Hobo 101 7,128 1.4%

Kaizou 263 13,697 1.9%

Kyouhoku 179 5,535 3.2%

Kusunoki 259 10,890 2.4%

Kabuuan 7,887 312,115 2.5%

Pangalan ng distrito

Taong 2016 (katapusan ng Marso)

Populasyon ng

Dayuhan

Populasyon ng

Distrito

Proporsyon ng

populasyon ng

distrito

Kolaborasyon・Integrasyon・

Sentro・Puwerto・Hamada
1,494 23,922 6.2%

Tomisuhara 203 8,561 2.4%

Tomida 314 12,530 2.5%

Hazu 399 18,022 2.2%

Tokiwa 1,014 28,463 3.6%

Hinaga 607 18,766 3.2%

yogou 2,124 23,194 9.2%

(Sasagawa) 1,632 9,344 17.5%

Utsube 385 18,319 2.1%

Shiohama 304 6,082 5.0%

Oyamada 130 4,349 3.0%

Kawashima 133 11,777 1.1%

Kanzaki 100 6,712 1.5%

Sakura 121 14,529 0.8%

Mie 481 22,686 2.1%

Agata 108 6,455 1.7%

Yasato 254 12,638 2.0%

Shimono 256 8,693 2.9%

Ooyachi 555 20,869 2.7%

Kawarada 217 4,826 4.5%

Suizawa 33 2,990 1.1%

Hobo 243 6,761 3.6%

Kaizou 329 13,646 2.4%

Kyouhoku 201 5,334 3.8%

Kusunoki 412 10,486 3.9%

Kabuuan 10,417 310,610 3.4%

Pangalan ng distrito

Taong 2021 (katapusan ng Marso)

[Chart 3] Distribusyon ng mga dayuhang residente ayon sa distrito 
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Kabanata 3: Pangunahing konsepto ng pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura 

1. Ano ang Pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura? 

Sa Yokkaichi, ang mga pangunahing pilosopiya ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura ay upang maisakatuparan ang isang lipunan kung saan ang lahat ng tao ay maaaring 

makilala at igalang ang isa't isa, at mamuhay nang sama-sama bilang mga mamamayan ng 

Yokkaichi sa pamamagitan ng pagsulit sa mga pagkakaiba sa nasyonalidad, etnisidad, at kultura. 

Ang kultura dito ay binibigyan ng isang malawak na kahulugan at ito ay nangangahulugan ng 

lahat ng bagay na may kaugnayan sa buhay ng mga tao, parehong nasasalat at hindi nasasalat na 

mga bagay na ipinanganak mula sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao at pakikipag-ugnayan sa 

mga tao, at ibinabahagi sa lipunan. Sinasaklaw nito ang napakalawak na hanay ng mga bagay, mula 

sa mga pattern ng pag-uugali at mga halaga, sa sining at akademya, sa kultura ng pamumuhay at 

relihiyon. 

Ang paglikha ng isang multikultural na lipunan ay hahantong sa pagsasakatuparan ng isang 

lipunan kung saan ang bawat mamamayan ay ganap na maipapakita ang kanilang sariling katangian 

at kakayahan, at mamuhay sa kanilang sariling paraan. 

Habang bumababa ang antas ng panganganak at tumatanda ang populasyon, nagiging 

mahalagang manlalahok ang mga dayuhang mamamayan sa mga lokal na komunidad. 

Kinakailangan para sa lahat ng mamamayan at kumpanya na ibahagi ang kamalayan na ang mga 

dayuhang mamamayan ay hindi lamang pansamantalang residente o manggagawa, ngunit sila ay 

mga miyembro ng lokal na komunidad na may pantay na katayuan sa mga mamamayang Hapon. 

Ang mga dayuhang mamamayan, tulad ng mga mamamayang Hapon, ay dapat sumunod sa mga 

batas ng Hapon, tuparin ang kanilang mga obligasyon bilang mamamayan, tulad ng pagbabayad ng 

buwis, at magagamit ang mga serbisyong administratibo sa buong buhay nila. Upang suportahan 

ang isa't isa bilang mga miyembro ng lokal na komunidad, ito ay kinakailangan upang isulong ang 

mga pagsisikap na lutasin ang mga problema para sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura. 

 

2. Mga isyung may kaugnayan sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura 

sa lungsod 

(1) Pagpapahusay ng suporta sa maraming wika 

Ang bilang ng mga dayuhang residente sa lungsod ay tumataas taon-taon, at sa mga nakaraang 

taon ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa bilang ng mga dayuhang residente mula sa 

Vietnam, pangunahin ang mga technical intern trainees at Nepal, pangunahin mula sa mga 

internasyonal na estudyante. Bilang karagdagan, kasalukuyang isinasaalang-alang ng pamahalaan 

ang isang reporma sa sistema upang palawakin ang mga target na industriya mula sa 

kumbensyonal na dalawang larangan na may paggalang sa katayuan ng paninirahan na "Specified 

Skilled Worker No. 2". Inaasahan ang karagdagang pagtaas sa mga mamamayan at kanilang mga 
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pamilya. 

Upang mabigyan ng impormasyon ang mga dayuhang residente sa pangangasiwa at iba pang mga 

serbisyong kinakailangan para sa pang-araw-araw na buhay, at upang matiyak na nakakatanggap sila 

ng mga naaangkop na serbisyo, ang lungsod ay nagtalaga ng mga interpreter at nagbibigay ng suporta 

sa maraming wika tulad ng pagsasalin ng iba't ibang mga abiso at mga dokumento ng pamamaraan. 

Gayunpaman, karamihan sa ang suporta ay nasa Portuges at Espanyol para sa mga dayuhang 

mamamayan mula sa mga bansa sa Timog Amerika, at suporta para sa mga dayuhang mamamayan 

mula sa mga bansang Asyano tulad ng Vietnam, na tumaas nang malaki nitong mga nakaraang taon. 

Kailangang pahusayin at palakasin ang 

 

(2) Pagtugon sa desentralisasyon ng mga lugar na tirahan ng mga dayuhang residente 

Sa nakalipas na mga taon, ang mga lugar ng tirahan ng mga dayuhang residente ay may 

posibilidad na mag-iba-iba, at ang bilang ng mga dayuhang residente ay tumataas sa buong 

lungsod, hindi lamang sa lugar ng Sasagawa, na nakaposisyon bilang isang modelong lugar para 

sa magkakasamang kultura. Samakatuwid, ito ay kinakailangan upang pahusayin at palakasin ang 

mga pagsisikap para sa magkakasamang kultura sa ibang mga rehiyon, na may pagtukoy sa mga 

pagsisikap sa mga modelong distrito kung saan ang mga hakbang ay masinsinang binuo sa 

ngayon. 

Sa distrito ng Sasagawa, halos 90% ng mga residente ay mga dayuhan mula sa Timog 

Amerika, pangunahin ang mga inapo ng Hapon mula sa Brazil, Peru, at Bolivia. Sa paggawa nito, 

kailangang tandaan na ang komposisyon ng mga dayuhang residente ay iba sa komposisyon ng 

distrito ng Sasagawa. 

 

(3) Pagpapahusay ng kapaligiran sa pag-aaral ng wikang Hapon 

Noong Hunyo 2019, ang "Batas tungkol sa pagsusulong ng edukasyon sa wikang Hapon" ay 

ipinahayag at ipinatupad, at isinaalang-alang ng mga lokal na pamahalaan ang mga pambansang 

hakbang at ipinatupad ang mga hakbang na kinakailangan upang isulong ang edukasyon sa 

wikang Hapon ayon sa mga lokal na kondisyon. Napagpasyahan na ang mga pagsisikap ay 

gagawin upang ipatupad ito. 

Bilang karagdagan, ayon sa isang survey ng pampublikong kamalayan tungkol sa 

magkakasamang kultura na isinagawa noong Marso 2021 (mula rito ay tinutukoy bilang 

"Citizen Questionnaire"), humigit-kumulang 60% ng mga dayuhang mamamayan na 

kasalukuyang hindi nag-aaral ng wikang hapon ay sumagot na "Gustong matuto ng wikang 

hapon" at marami ang sumagot na hindi sila kasalukuyang nag-aaral dahil sila ay "masyadong 

abala at walang oras upang matuto ng wikang Hapon". Kinakailangang pahusayin at palakasin 

ang kapaligiran sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga dayuhang residente sa 

pamamagitan ng pagbubukas ng mga bagong klase sa wikang Hapon at pagsusulong ng mga 

pagsisikap na suportahan ang pag-aaral ng wikang Hapon sa mga kumpanya. [Chart 4] 

Bilang karagdagan, dahil ang mga dayuhang mamamayan ay may iba't ibang sitwasyon sa pag-

aaral ng wikang Hapon at mga pangangailangan sa pag-aaral ng wikang Hapon, kinakailangang 
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magbigay ng kapaligiran sa pag-aaral ng wikang Hapon na isinasaalang-alang ang nasyonalidad 

at katayuan ng paninirahan, at upang itaguyod ang pampublikong kamalayan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Chart 4] Sitwasyon ng pag-aaral ng wikang hapon 

Q1: Kasalukuyan ka bang nag-aaral ng wikang 

Hapon? 

Q2: Gusto mo bang matuto ng wikang 

Hapon? 
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(4) Pagsusulong ng pag-unawa sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura 

Sa isang survey ng mamamayan, 30% lamang ng mga mamamayang Hapon ang sumagot na 

"alam na alam nila" o "may kaunting alam" tungkol sa termino at konsepto ng "pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura". [Chart 5] 

Tungkol sa palitan ng mga dayuhang mamamayan at mamamayang Hapon, humigit-kumulang 

90% ng mga dayuhang mamamayan ang sumagot na gusto nilang "pataasin ang pakikipag-

ugnayan sa mga Hapon", "Gusto kong dagdagan ang bilang ng mga taong nakakasalamuha ko" 

Mahigit 40% lamang ang sumagot. [Chart 6] 

Upang maisulong ang pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura, kinakailangan 

hindi lamang para sa mga dayuhang mamamayan na palalimin ang kanilang pag-unawa sa 

wikang Hapon, kultura at asal ng Hapon, kundi pati na rin para sa mga mamamayang Hapon na 

palalimin ang kanilang pang-unawa sa sama-samang kultura. Kaya naman, gagamit tayo ng iba't 

ibang pagkakataon para itaas ang kamalayan tungkol sa magkakasamang kultura, hikayatin ang 

mga dayuhang mamamayan na sumali sa mga asosasyon ng kapitbahayan at lumahok sa mga 

lokal na aktibidad, at magbigay ng mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng 

mga Hapon at dayuhang mamamayan sa rehiyon. , ito ay kinakailangan upang bumuo ng isang 

"harapang relasyon" sa isa’t isa. 

  

Q3: Pakisabi sa amin ang dahilan kung bakit hindi ka nag-aaral ng wikang Hapon sa ngayon. 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Chart 5] Kamalayan sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura (para sa Hapon) 

Q4: Gaano ka pamilyar sa salita at konsepto ng "pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura"? 

[Chart 6] Pagpapalitan ng mga dayuhang mamamayan at mamamayang Hapon 

(para sa Hapon) 

Q5: Gusto mo bang dagdagan ang iyong relasyon sa mga mamamayang Hapon 

(dayuhang mamamayan) sa hinaharap? 
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3. Pangunahing pilosopiya at pangunahing haligi 

Batay sa mga sumusunod na pangunahing prinsipyo, nilinaw ng lungsod ang apat na 

"Pangunahing haligi" para sa pagtataguyod ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura, at iuugnay ang mga ito sa iba't ibang mga inisyatiba sa hinaharap. 
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4. Pagsusulong ng magkakasamang kultura 

(1) Papel ng mga mamamayan 

Ang mga mamamayan ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura Ang mga mamamayang naninirahan sa komunidad ay 

maaaring makipag-usap sa isa't isa at magkaintindihan, na siyang unang hakbang tungo sa 

pagsasakatuparan ng isang multikultural na lipunan. 

Sa mga lokal na komunidad, kikilalanin at igagalang ng mga mamamayang Hapon at mga 

dayuhang mamamayan ang pagkakaiba ng bawat isa ayun sa nasyonalidad, etnisidad, kultura, 

pamumuhay, atbp., habang sinusunod ang mga batas at alituntunin ng buhay. 

 

(2) Papel ng lungsod 

Batay sa mga pangunahing prinsipyo at apat na pangunahing haligi na nakalista sa nakaraang 

pahina, ang lungsod ay magsasagawa ng iba't ibang mga proyekto at suporta mula sa mga 

sumusunod na pananaw tungo sa pagsasakatuparan ng isang multikultural na lipunan. 

[1] Pinalalalim ng mga mamamayan ang kanilang pag-unawa sa mga kultura ng bawat isa at 

magkakasamang kultura, at nagtataguyod ng pag-unlad ng rehiyon kung saan sila ay lumalahok 

bilang pantay na mga miyembro. 

[2] Pagbibigay sa mga dayuhang mamamayan ng impormasyon sa simpleng wikang Hapon at 

maramihang wika, pagsuporta sa kanilang pag-aaral ng wikang Hapon, at pagtataguyod ng 

kanilang pag-unawa sa lipunan at kultura ng Hapon. 

[3] Pagbibigay ng maayos na serbisyong administratibo sa mga dayuhang mamamayan 

[4] Paglikha ng isang sistema upang itaguyod ang magkakasamang kultura, atbp. 

 

(3) Pakikipagtulungan sa mga asosasyon ng komunidad, boluntaryo pangkat, NPO, kumpanya, atbp. 

Upang maisulong ang pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura, ang mga asosasyon 

ng komunidad, na pinakamalapit sa mga mamamayan sa komunidad, mga boluntaryong grupo na 

sumusuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon, mga NPO na may kaalaman sa pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura, mga dayuhang mamamayan Ito ay kinakailangan para sa iba't 

ibang entity, tulad ng mga kumpanya kung saan nagtatrabaho ang mga tao, upang aktibong 

makipagtulungan, makipagtulungan, at makipagpalitan ng opinyon sa gobyerno at iba't ibang 

kaugnay na organisasyon. 

Bilang karagdagan, sa distrito ng Sasagawa, na nakaposisyon bilang modelong distrito ng 

pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura, ang iba't ibang entity tulad ng gobyerno, 

lokal na komunidad, at mga boluntaryo ay nagtutulungan upang itaguyod ang pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura. Sa pagtataguyod ng mga pagsisikap para sa pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura sa ibang mga rehiyon, mahalagang bumuo ng ganitong 

sistema ng pakikipagtulungan. 

Pagsasamasamahin ng magkakaibang mga pinuno ang kanilang mga ideya kaalaman at 



14 

 

makikipagtulungan sa isa’t isa, palalimin ang kanilang pag-unawa sa magkakasamang kultura na 

hahantong sa iba’t ibang mga hakbangin. 

 

5. Tungkol sa layunin ng aksyon 

(1) Pagtatakda ng mga layunin ng aksyon 

Sa pagtataguyod ng mga pagsisikap para sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura, nagtakda kami ng mga layunin sa pagkilos para sa mga pangunahing haligi I hanggang III. 

 

(2) Pagpapaliwanag ng mga layunin na tagapag-pahiwatig 

 

Pangunahing 

haligi 
Aytem 

Karaniwang 

halaga 
Target na halaga 

Pagpapaliwanag ng 

tagapagpahiwatig 

I. P
ag

g
aw

a n
g

 reh
iy

o
n

 n
a n

am
u

m
u

h
ay

 m
ag

k
asam

a an
g

 ib
a
’t ib

an
g

 k
u

ltu
ra 

Porsiyento ng mga 

respondent na tumugon na 

"marami silang alam" o 

"may kaunti lang ang 

alam" tungkol sa salitang 

"multicultural na 

pamumuhay" sa mga 

survey ng mamamayan 

(para sa mga mamamayang 

Hapon) 

28.7% 
(Survey para 

sa 

pampublikong 

kamalayan 

FY 2020) 

50.0% 
(Survey para sa 

pampublikong 

kamalayan FY 

2025) 

Upang maisulong ang 

magkakasamang kultura, 

kinakailangan hindi lamang para sa 

mga dayuhang mamamayan na 

palalimin ang kanilang pag-unawa 

sa wikang Hapon, kultura at asal ng 

Hapon, atbp., kundi pati na rin para 

sa mga mamamayang Hapon na 

palalimin ang kanilang pag-unawa 

sa magkakasamang kultura, 

nagtakda kami ng target para sa 

porsyento ng mga respondent na 

sumagot na "marami silang alam" o 

"kaunti lang ang alam" tungkol sa 

salitang "pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang 

kultura." 

Ang target na bilang ay itinakda sa 

50% upang ang kalahati ng mga 

mamamayan ay maunawaan ang 

konsepto ng pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang 

kultura. 

Porsiyento ng mga taong 

nakikilahok sa mga 

kaganapan sa komunidad 

tulad ng mga pagdiriwang, 

mga aktibidad sa paglilinis, 

at mga pagsasanay sa pag-

iwas sa kalamidad (mga 

sumagot ng "lumahok" o 

"paminsan-minsang 

lumalahok") sa mga 

talatanungan ng 

mamamayan (para sa mga 

dayuhang mamamayan) 

50.4% 
(Survey para 

sa 

pampublikong 

kamalayan 

FY 2020) 

60.0% 
(Survey para sa 

pampublikong 

kamalayan FY 

2025) 

Upang maisulong ang pamumuhay 

ng magkakasama ang iba’t ibang 

kultura, mahalaga para sa 

maraming dayuhang mamamayan 

na lumahok sa mga lokal na 

aktibidad at makipag-ugnayan sa 

mga mamamayang Hapon. O ang 

porsyento ng mga taong sumagot na 

sila ay "paminsan-minsan ay 

lumalahok" ay na-target. Ang target 

na bilang ay 60.0% upang 

lumampas sa 50.4% na resulta ng 

survey para sa FY2020. 
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Pangunahing 

haligi 
Aytem 

Karaniwang 

halaga 
Target na halaga 

Pagpapaliwanag ng 

tagapagpahiwatig 

II.P
ag

lik
h

a n
g

 m
aay

o
s n

a k
o

m
u

n
ik

asy
o

n
 

Porsiyento ng mga 

istablisementong pang-

negosyo na nagbibigay ng 

suporta para sa mga 

dayuhang empleyado na 

nag-aaral ng wikang 

Hapon. 

32.3% 
(Survey sa 

edukasyon ng 

wikang 

Hapon ng Mie 

Prefecture 

FY2020) 

40.0% 
(2025 survey 

<hindi pa 

napagkakasundoan 

ang paraan ng 

survey) 

Upang maisulong ang 

magkakasamang buhay sa iba't 

ibang kultura, mahalaga para sa 

mga dayuhang mamamayan na 

matuto ng wikang Hapon. Upang 

maisulong ang mga pagsisikap sa 

pag-aaral ng wikang Hapon sa mga 

kumpanya, ibinibigay ang suporta 

para sa mga dayuhang empleyado 

na matuto ng wikang Hapon. 

Nagtakda kami ng layunin para sa 

porsyento ng mga establisimiyento 

ng negosyo na 

Sa isang survey sa edukasyon sa 

wikang Hapon na isinagawa sa Mie 

Prefecture noong FY2020, halos 

40% ng mga establisyimento ang 

tumugon ng "marami" o "halos 

kalahati" sa tanong na "Ilang tao sa 

palagay mo ang walang sapat na 

pang-araw-araw na antas ng 

pakikipag-usap sa wikang Hapon sa 

iyong mga establisemento ng 

negosyo". Kaya, itinakda namin 

ang target na 40.0% upang 

hikayatin ang mga establisyimento 

na ito na suportahan ang pag-aaral 

ng wikang Hapon para sa kanilang 

mga dayuhang empleyado. Bilang 

tugon sa tanong na "Marami" o 

"Mga kalahati", wala pang 40% ng 

mga establisyimento ng negosyo 

ang sumagot ng "Marami" o "Mga 

kalahati". 40.0%. 
III.M

ad
alin

g
 m

am
u
h

ay
 n

an
g
 

m
ag

k
asam

a 

P
ag

lik
h

a n
g

 isan
g
 k

ap
alig

iran
 n

a 

m
ad

alin
g

 m
an

u
h

ay
 

Porsiyento ng mga 

respondent na gustong 

magpatuloy na manirahan 

sa lungsod ng Yokkaichi sa 

hinaharap sa survey ng 

mamamayan (para sa mga 

dayuhang residente). 

76.4% 
(Survey para 

sa 

pampublikong 

kamalayan 

FY 2020) 

80.0% 
(Survey para sa 

pampublikong 

kamalayan FY 

2025) 

Sa pangunahing haligi III, 

"Paglikha ng isang kapaligirang 

madaling makapamuhay," nagtakda 

kami ng layunin para sa porsyento 

ng mga dayuhang residente na 

gustong magpatuloy sa pamumuhay 

sa Yokkaichi. 

Dahil may ilang dayuhang residente 

na umaasang babalik sa kanilang 

sariling bansa sa hinaharap, 

nagtakda kami ng target na bilang 

na 80.0%, na bahagyang mas 

mataas kaysa sa mga resulta ng 

survey ng mga mamamayan sa 

2020. 

  



16 

 

Kabanata 4: Mga gawain tungo sa pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura 
 

Paglikha ng rehiyong may 

pamumuhay ng magkakasama ang 

iba’t ibang kultura 

Isusulong namin ang paglikha ng isang kamalayan ng magkakasamang kultura at pag-unlad ng 

komunidad kung saan ang mga dayuhang mamamayan ay nakikilahok kasama ng mga 

mamamayang Hapon. 

 

[Layunin na Aksyon] 

Aytem 
Karaniwang 

halaga 
Target na halaga 

Porsiyento ng mga respondent na sumagot na "alam na 

alam nila" o "may kaunting alam" tungkol sa salita at 

konsepto ng "pamumuhay ng magkakasama ang iba’t 

ibang kultura" sa mga survey ng mamamayan (para sa 

mga mamamayang Hapon) 

28.7% 50.0% 

Porsiyento ng mga taong nakikilahok sa mga kaganapan 

sa komunidad tulad ng mga pagdiriwang, mga aktibidad 

sa paglilinis, at mga pagsasanay sa pag-iwas sa 

kalamidad (mga sumagot ng "lumahok" o "paminsan-

minsang lumalahok") sa mga talatanungan ng 

mamamayan (para sa mga dayuhang mamamayan) 

50.4% 60.0% 

 

I-(1) Paglikha ng kamalayan ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t 

ibang kultura 

☆ Paglikha ng kamalayan ng paggalang sa mga karapatang pantao sa mga mamamayan 

Ang paggalang sa karapatang pantao ng lahat ng mamamayan, anuman ang nasyonalidad o 

etnisidad, ay hahantong sa pagsasakatuparan ng isang komportableng lipunan. Dapat alisin ang 

diskriminasyon at pagtatangi sa mga dayuhang mamamayan. 
 

☆ Igalang ang pagkakaiba-iba ng kultura at itaguyod ang pag-unawa sa magkakasamang buhay 

Upang maisulong ang multi-kultural a pamumuhay, kinakailangan para sa mga 

mamamayang Hapon at mga dayuhang mamamayan na maunawaan ang mga pagkakaiba ng 

bawat isa at magkaroon ng kamalayan sa pagbuo ng pantay na relasyon bilang mga miyembro 

ng parehong lokal na komunidad. Ang pagsasaalang-alang at pagtugon sa pagkakaiba-iba ay 

Mga Pangunahing Haligi I 
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hahantong sa pag-unlad ng lungsod na nagbibigay-kasiyahan sa lahat ng mga mamamayan sa 

iba't ibang sitwasyon at paraan ng pag-iisip. 
 

☆ Layunin na lumikha ng mga relasyon kung saan makikita ng mga residente ang mukha ng 

isa't isa 

Upang makalikha ng isang komunidad ng magkakasamang kultura, ang mga mamamayang 

Hapon at mga dayuhang mamamayan ay dapat na makipag-ugnayan sa isa't isa bilang mga 

residente ng parehong komunidad, tulad ng pagbabati sa isa't isa at pakikilahok sa iba't ibang 

mga kaganapan sa komunidad. Ang paglikha ng harapang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang 

mamamayan na may magkakaibang kultural na pinagmulan ay hahantong din sa pagbabagong-

buhay ng mga lokal na komunidad. 
 
 

Pangunahing pagsisikap 

Itaas ang kamalayan ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura sa 

pamamagitan ng talakayan sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura, atbp. 

Ang mga klase ng wikang Hapon na ginaganap sa iba't ibang lugar sa lungsod ay hindi 

lamang para sa mga dayuhang mamamayan upang matuto ng wikang Hapon, ngunit para din 

sa mga mamamayang Hapon at mga dayuhang mamamayan na magkaroon ng harapang 

relasyon sa pakikilahok ng mamamayan bilang mga boluntaryo. Ito rin ay isang lugar ng 

pakikipag-ugnayan 

Bilang karagdagan, nag-aalok kami ng mga kurso sa wikang banyaga upang magbigay ng 

mga pagkakataon para sa mga mamamayang Hapon na makipag-ugnayan sa mga dayuhang 

kultura, mga kursong pang-internasyonal sa pag-unawa at mga kurso sa pag-unawa sa kultura 

ng Hapon para sa mga mamamayang Hapon at mga dayuhang mamamayan upang maunawaan 

ang mga kultura ng bawat isa, atbp. Magbibigay kami ng mga pagkakataon upang palalimin 

ang pagpapalitan at pakikipagkaibigan sa isa't isa. 

Bilang karagdagan, ang mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga 

Hapon at dayuhang mamamayan sa rehiyon ay malilikha sa pamamagitan ng paghikayat sa 

pakikilahok ng mga dayuhang mamamayan sa mga kaganapan sa pagpapalitan na itinataguyod 

ng komunidad at pagdaraos ng mga kaganapan na may kaugnayan sa magkakasamang kultura 

sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang komunidad. Sisikapin naming lumikha ng isang 

"harapang relasyon" sa isa’t isa. 

 

I-(2) Makilahok sa pag-unlad ng rehiyon nang sama-sama 

☆ Tuklasin at bumuo ng mga yamang tao na nagtataguyod ng pamumuhay ng magkakasama ang 

iba’t ibang kultura 

Ang mga mamamayan ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura Ang mga boluntaryong kasangkot sa suporta sa pag-

aaral ng wikang Hapon at mga proyektong pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang 
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kultura ay mga tagasuporta din na gumaganap ng mahalagang papel sa pag-uugnay sa mga 

dayuhang mamamayan at mga mamamayang Hapon sa pagtataguyod ng magkakasamang 

buhay sa komunidad. Bubuo tayo at susuportahan ang isang malawak na hanay ng mga 

boluntaryo ng mamamayan, kabilang ang mga tao. 

Bilang karagdagan, tutuklasin at bubuo tayo ng mga yamang tao na magiging ubod ng 

hinaharap na mga aktibidad sa rehiyon mula sa mga dayuhang mamamayan. 

 

☆ Isulong ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga dayuhang mamamayan ay 

maaaring maging malaya at gumaganap ng aktibong papel bilang mga miyembro ng lokal na 

komunidad. 

Bilang mga mamamayang naninirahan sa parehong lugar, ang mga dayuhang mamamayan 

ay inaasahang makilahok sa iba't ibang lokal na aktibidad sa parehong paraan tulad ng mga 

mamamayang Hapon, at gumaganap ng aktibong papel bilang pinuno ng lokal na komunidad. 

Ang mga asosasyon ng kapitbahayan ay may mahalagang papel na masasabing ubod ng 

pag-unlad ng komunidad. Gayunpaman, ang katotohanan ay maraming mga dayuhang 

residente ang hindi pamilyar sa mga asosasyon ng mga residente, dahil walang katulad na 

mga organisasyon sa kanilang sariling mga bansa. Para sa kadahilanang ito, ang mga 

mamamayang Hapon at mga dayuhang mamamayan ay parehong lumalahok sa mga aktibidad 

ng komunidad, tulad ng pagtataguyod ng kamalayan sa mga aktibidad at kahalagahan ng mga 

asosasyon ng mga residente sa mga dayuhang mamamayan. Magsusumikap kaming lumikha 

ng isang kapaligiran kung saan ang mga mamamayan ganap na maipapakita ang kanilang mga 

kakayahan. 

 

☆ Paglikha ng isang sistema upang ipakita ang mga opinyon ng mga dayuhang mamamayan sa 

administrasyong munisipal 

Gagawa tayo ng isang sistema na nagpapahintulot sa mga dayuhang mamamayan na 

lumahok sa mga panlipunang pagtitipon, makipagpalitan ng mga opinyon at magbahagi ng 

impormasyon sa dayuhang komunidad, magpapahusay ng mga pagkakataong direktang 

marinig ang mga opinyon mula sa mga dayuhang mamamayan, at ipakita ang mga ito sa iba't 

ibang mga hakbangin. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Tungkol sa pagpapaunlad ng mga yamang tao na nagtataguyod ng magkakasamang kultura, 

upang maisulong ang pagpapalitan ng isa't isa at pagbabahagi ng impormasyon sa mga 

boluntaryo ng mamamayan, magsasagawa kami ng mga regular na network meeting ng mga 

klase sa wikang Hapon na gaganapin sa iba't ibang bahagi ng lungsod at magpapalitan ng mga 

opinyon sa mga klase. sikaping pahusayin ang mga pagkakataon para sa pagpapalitan at 

pagbabahagi ng impormasyon. Bilang karagdagan, ang mga mamamayang Hapon na 
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nanirahan sa ibang bansa, mga dayuhang mamamayan na pamilyar sa wikang Hapon at 

lipunan at kultura ng Hapon, atbp., na may pag-unawa sa maraming wika at kultura, ay 

binibigyan ng suporta para sa pag-aaral ng wikang Hapon at edukasyong multikultural. ay 

magsusumikap na makahanap ng mga bagong boluntaryo at bigyan sila ng isang lugar upang 

gumanap ng isang aktibong papel, tulad ng pagkakaroon sa kanila ng pakikipagtulungan sa 

mga lektura tungkol sa magkakasamang buhay. 

Upang madagdagan ang pagkakataon para sa mga dayuhang mamamayan na makilahok sa 

mga lokal na aktibidad, atbp., kinakailangan ang epektibong pagpapahayag ng impormasyon. 

Magsasagawa rin kami ng karagdagang paglilinaw tungkol sa pangangailangan ng mga 

aktibidad sa komunidad. 

Bilang karagdagan, hikayatin namin ang mga dayuhang residente na sumali sa mga 

asosasyon ng mga residente at lumahok sa mga lokal na aktibidad sa pamamagitan ng mga 

pagbisita sa bahay-bahay sa pakikipagtulungan sa mga asosasyon ng mga residente, at 

pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad. 

Bilang isang lugar upang direktang marinig ang mga opinyon ng mga dayuhang 

mamamayan, patuloy kaming magdaraos ng konsultasyon ng mamamayan ukol sa promosyon 

ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura, atbp., at makipagpalitan ng opinyon 

sa partisipasyon ng mga dayuhang mamamayan sa mga isyu at pagsisikap sa pagtataguyod ng 

multicultural coexistence. iba't ibang pagkakataon upang aktibong makipagpalitan ng mga 

opinyon at magbahagi ng impormasyon sa dayuhang komunidad. 

Higit pa rito, ang pagtukoy sa kursong pagsasanay para sa tagasuporta ng rehiyonal na pag-

unlad na ginanap sa distrito ng Sasagawa, ang ibang mga distrito ay magtatrabaho din upang 

bumuo ng mga yamang tao sa mga dayuhang residente na magiging ubod ng pag-unlad ng 

komunidad sa hinaharap. 

 

I-(3) Paglikha ng bagong kaakit-akit ng rehiyon sa pamamagitan ng 

paggamit ng pagkakaiba-iba 

☆ Paglikha ng bagong kaakit-akit ng rehiyon sa pamamagitan ng pagsulit sa pagkakaiba-iba nito 

Aktibo naming gagamitin ang mga internasyonal na sensibilidad, mga kasanayan sa wika, 

kaalaman at kasanayan ng mga dayuhang mamamayan upang muling pasiglahin ang rehiyon 

at lumikha ng mga bagong atraksyon. Bilang karagdagan, dahil ang mga internasyonal na 

estudyante ay may potensyal na maging pangunahing mga tao sa paglikha ng isang 

multikultural na komunidad, magbibigay kami ng mga pagkakataon para sa pagpapalitan sa 

pagitan ng mga internasyonal na mag-aaral at mga lokal na residente sa pakikipagtulungan sa 

mga unibersidad at iba pang mga institusyon. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Upang makalikha ng mga pagkakataon para sa mga dayuhang mamamayan na makilahok sa 
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pagbabagong-buhay sa rehiyon at paglikha ng mga bagong atraksyon, makikipagtulungan kami 

sa mga unibersidad upang hikayatin ang mga internasyonal na mag-aaral na sumali sa mga 

asosasyon ng kapitbahayan at lumahok sa mga lokal na aktibidad. Magbibigay kami ng isang 

lugar para sa pakikipag-ugnayan. 

 

 

Paglikha ng maayos na komunikasyon 

Para sa mga dayuhang mamamayan, nagbibigay kami ng impormasyon sa pangangasiwa at iba 

pang mga serbisyong kailangan para sa pang-araw-araw na buhay, nagbibigay ng mga konsultasyon 

sa pang-araw-araw na buhay, nagtataguyod ng pag-unawa sa lipunan at kultura ng Hapon, at 

sumusuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon. 

 

[Layunin na Aksyon] 

Aytem 
Karaniwang 

halaga 
Target na halaga 

Porsiyento ng mga istablisementong pang-negosyo na 

nagbibigay ng suporta para sa mga dayuhang empleyado 

na nag-aaral ng wikang Hapon. 

32.3% 40.0% 

* Ang mga pamantayang bilang ay itinakda batay sa mga resulta ng isang survey ng Edukasyon sa 

Wikang Hapon na isinagawa ng Mie Prefecture noong 2020. 

 

II-(1) Maaari kang palaging makakuha ng impormasyon at huwag mag-

atubiling kumunsulta 

(Pagbibigay ng impormasyon at sistema ng konsultasyon sa madaling Wikang Hapon at maraming 

wika) 

 

☆ Mapagkakatiwalaang magbigay ng impormasyon sa administratibo at iba pang mga serbisyong 

kailangan para sa pang-araw-araw na buhay 

Upang maiwasan ang mga dayuhang mamamayan na hindi nakakaintindi ng wikang Hapon na 

maging isolated dahil sa hadlang sa wika at mamuhay sa lokal na komunidad nang may 

kapayapaan ng isip, nagbibigay kami ng impormasyong kailangan para sa pang-araw-araw na 

buhay sa simpleng Wikang Hapon* at maraming wika. 

 

☆ Mga serbisyo ng interpretasyon at pagsasalin sa mga administratibong tanggapan at tanggapan 

ng konsultasyon 

Naaangkop na ayusin ang mga interpreter/translator staff at videophone interpreter service 

terminal sa mga counter ng city hall, atbp., upang mapagkakatiwalaan na makapagbigay ng 

Pangunahing haligi II 
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impormasyong pang-administratibo at mga serbisyong administratibo sa mga dayuhang 

mamamayan sa parehong paraan tulad ng mga mamamayang Hapon. 

 

☆ Pagbibigay ng serbisyong konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan 

Ang mga dayuhang mamamayan ay nahaharap sa iba't ibang mga hadlang sa pamumuhay sa 

Japan, tulad ng mga pagkakaiba sa wika, sistema, at kultura. Magbibigay kami ng isang 

consultation desk kung saan ang mga dayuhang residente ay maaaring malayang sumangguni 

tungkol sa kanilang mga problema upang sila ay mamuhay nang may kapayapaan ng isip. 

 

☆ Gumamit ng mga teknolohiya tulad ng ICT at AI 

Sa pamamagitan ng aktibong paggamit ng ICT at AI tulad ng mga multilinggwal na translation 

apps, lilikha kami ng kapaligiran kung saan ang mga dayuhang mamamayan ay madaling 

makakuha ng kinakailangang impormasyon. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Tungkol sa pagbibigay ng impormasyon sa maraming wika, bilang karagdagan sa pagbibigay 

ng impormasyon sa mga serbisyong pang-administratibo pangunahin sa Portuges sa oryentasyon 

sa buhay para sa mga dayuhang mamamayan, ang website ng lungsod ay naging 

multilinggwalize, at relasyon sa publiko gamit ang mga app, atbp. Patuloy kaming susuportahan 

maramihang wika. 

Para sa mga serbisyo ng interpreting at pagsasalin sa mga administrative counter, ang mga 

interpreting staff at videophone interpreting service terminal ay matatagpuan sa pangunahing 

gusali ng city hall upang pangasiwaan ang interpreting sa mga counter ng city hall at pagsasalin 

ng mga dokumento at notification ng pamamaraan. Tungkol sa pagbibigay-kahulugan, batay sa 

"Mga Alituntunin para sa Pagbibigay-kahulugan" na binuo ng lungsod, regular kaming 

nagsasagawa ng pagsasanay para sa mga tauhan ng interpretasyon upang makapagbigay sila ng 

naaangkop na hanay ng interpretasyon para sa mga dayuhang mamamayan. 

Sa kabilang banda, ang mga wika at nasyonalidad ng mga dayuhang residente na naninirahan 

sa lungsod ay magkakaiba, at may mga kaso kung saan walang mga interpreter. Bilang 

karagdagan sa pagsasagawa ng pagsasanay sa madaling Japanese para sa mga counter staff, atbp., 

kami ay isulong ang pagkalat ng madaling Hapon sa mga lokal na komunidad, atbp., upang 

maisaaktibo ang komunikasyon sa pagitan ng mga Japanese at dayuhang mamamayan. 

Bilang karagdagan, sa tanggapan ng sibiko ng distrito, bilang karagdagan sa pagtugon sa mga 

pang-araw-araw na konsultasyon sa buhay mula sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan 

ng pagtatalaga ng mga tagapayo sa buhay at paggamit ng mga terminal ng tablet para sa mga 

serbisyo sa interpretasyon ng videophone, ibibigay ang publisidad ng distrito na isinasaalang-

alang ang mga dayuhang mamamayan, tulad ng mga balita sa sentro, atbp. 

Para naman sa consultation desk para sa mga dayuhang residente, ang staff sa Yokkaichi 
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International Exchange Center ay nagbibigay ng mga konsultasyon sa pang-araw-araw na buhay 

para sa mga dayuhang residente. , diborsyo, aplikasyon para sa naturalization, atbp. Higit pa rito, 

para sa mga dayuhang mamamayan na nangangailangan ng mga kagyat na konsultasyon tulad ng 

karahasan sa tahanan (DV) mula sa mga asawa, atbp., oryentasyon sa buhay, mga multikultural 

na salon, dayuhang komunidad, atbp. Sa bagay na ito, sisikapin naming isapubliko ang mga 

espesyal na counter ng konsultasyon tulad ng Tanggapan sa ekwalidad ng kasarian at Tanggapan 

sa pag-gabay ng kabataan. 

Kami ay magsisikap na mapabuti ang kaginhawahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga 

kagamitan sa ICT, atbp., at magsisikap na magpadala ng impormasyon sa isang napapanahong 

paraan sa pamamagitan ng paggamit ng SNS, atbp. 

 

 

 

 

 

II-(2) Matuto tungkol sa Japan, makinig, magsulat, at magsalita ng wikang 

Hapon 

(Pag-aaral ng Hapon at pagtataguyod ng pag-unawa sa lipunan at kultura ng Hapon) 

 

☆ Itaas ang kamalayan ng pag-aaral ng wikang Hapon sa mga dayuhang mamamayan at magbigay 

ng mga pagkakataon sa pag-aaral ng wikang Hapon 

Ang pag-aaral ng wikang Hapon ay mahalaga para sa mga dayuhang mamamayan upang 

mamuhay nang nakapag-iisa sa Japan. Bilang karagdagan, napakahalaga para sa mga dayuhang 

mamamayan na makakuha ng wikang Hapon kapag nakikipag-usap sa mga mamamayang Hapon 

sa lugar kung saan sila nakatira. Upang mapalalim ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga 

dayuhang mamamayan at mamamayang Hapon at upang mamuhay sa komunidad na may 

kapayapaan ng isip, sinusuportahan namin ang mga dayuhang mamamayan sa pag-aaral ng 

wikang Hapon. 

Bilang karagdagan, upang maisulong ang mga pagsisikap na suportahan ang pag-aaral ng 

wikang Hapon para sa mga dayuhang empleyado at kanilang mga pamilya sa mga kumpanya, 

magsasagawa kami ng mga lektura para sa mga kumpanyang nagpapatrabaho ng mga dayuhan 

upang itaas ang kamalayan at magdaos ng mga modelong klase ng wikang hapon sa mga 

kumpanya. 

 

☆ Pagsusulong ng pag-unawa sa lipunan at kultura ng Hapon sa mga dayuhang mamamayan 

Upang ang mga dayuhang mamamayan ay mamuhay kasama ng mga mamamayang Hapon 

bilang pantay na miyembro ng lokal na komunidad, kinakailangan para sa kanila na lubos na 

maunawaan ang lipunan, kultura, at kaugalian ng Hapon, bukod pa sa pag-aaral ng wikang 

* Ang Easy Japanese ay simpleng wikang Hapon na madaling maunawaan ng sinuman, tulad ng 

pagpapaikli ng mga pangungusap at pagpapalit sa kanila ng mga pamilyar na expression na kadalasang 

ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. 
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Hapon. ng mga dayuhang mamamayan tungkol sa mga tuntunin at kultura ng lipunang Hapon. 

 

☆ Upang palalimin ang pagkakaunawaan at pagpapalitan sa pagitan ng mga mamamayang Hapon 

at mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Hapon, atbp. 

Para sa mga dayuhang mamamayan, ang mga klase ng wikang Hapon na gaganapin sa 

komunidad ay isa sa mga mahalagang punto ng pakikipag-ugnayan sa lipunang Hapon sa labas 

ng trabaho. Susubukan naming gumawa ng higit pang mga pagsisikap na gumawa ng mga klase 

ng wikang Hapon hindi lamang para sa pag-aaral ng wikang Hapon, kundi para din sa mga 

mamamayang Hapon at mga dayuhang mamamayan na bumuo ng isang "harapang relasyon" at 

gawin itong isang lugar para sa kapwa pagkakaunawaan at pagpapalitan. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Upang maisulong ang pagkuha ng wikang Hapon ng mga dayuhang mamamayan, 

magsasagawa kami ng mga klase para sa iba’t ibang kultura sa Multicultural Salon at Japanese 

circles sa Yokkaichi International Exchange Center. Magbibigay kami ng suporta, atbp. Bilang 

karagdagan, regular kaming magdaraos ng Japanese language study volunteer network 

meetings at Japanese language volunteer training, atbp., at magsusumikap na pahusayin ang 

naaangkop na suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon ayon sa antas ng nag-aaral. 

Upang maisulong ang pag-unawa sa lipunan at kultura ng Hapon sa mga dayuhang 

mamamayan, isusulong namin ang karagdagang paliwanag sa pangangailangan ng pag-aaral 

ng wikang Hapon at ang mga alituntunin ng pamumuhay sa Japan sa mga oryentasyon sa 

buhay para sa mga dayuhang mamamayan at mga multikultural na salon. Bilang karagdagan, 

magkakaroon kami ng mga lektura sa kultura ng Hapon sa Yokkaichi International Exchange 

Center. 

Upang isulong ang pagpapalitan ng mga mamamayang Hapon at mga dayuhang 

mamamayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Hapon, ang mga exchange meeting at 

joint study presentation ay gaganapin sa mga klase ng wikang Hapon sa lungsod upang isulong 

ang malawak na pagpapalitan sa pagitan ng mga nag-aaral ng wikang Hapon at mga 

boluntaryo. 

 

Paglikha ng buhay na kapaligiran na 

kumportable sa pamumuhay kasama 

Bilang karagdagan sa pagpapakalat ng mga sistema tulad ng pangangalaga sa bata, edukasyon, 

paggawa, pangangalagang medikal, pangangalagang pangkalusugan, seguro, pensiyon, kapakanan, 

at pabahay, at pagkakaloob ng maayos na mga serbisyong administratibo, atbp., magsusumikap 

kaming itaas ang kamalayan sa pag-iwas sa sakuna. 

Pangunahing haligi III 
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[Layunin na Aksyon] 

Aytem Karaniwang halaga Target na halaga 

Porsiyento ng mga respondent na gustong magpatuloy 

na manirahan sa lungsod ng Yokkaichi sa hinaharap sa 

survey ng mamamayan (para sa mga dayuhang 

residente). 

76.4% 80.0% 

 

III-(1) Para sa kinabukasan ng mga bata (pagpapalaki ng bata/edukasyon) 

☆ Suporta para sa mga sanggol at maliliit na bata 

Para sa mga sanggol na may mga banyagang pinagmulan*1, ang mga pagkakataong makipag-

ugnayan sa wikang Hapon at kultura at kaugalian ng Hapon ay napakahalaga. Sa mga nursery 

school, at kindergarten, magsusulong kami ng mga inisyatiba upang ang mga batang nagmula sa 

ibang bansa at ang kanilang mga tagapag-alaga ay matuto ng wikang Hapon, pamumuhay ng 

Hapon, at sistema ng edukasyon. 

 

☆ Suporta para sa pagpasok sa paaralan, atbp. 

Anuman ang nasyonalidad, ang lahat ng mga bata ay nangangailangan ng isang kapaligiran 

kung saan maaari silang lumaking malusog at may pag-asa para sa hinaharap. Ginagarantiyahan 

ng lungsod na ang mga bata ng dayuhang nasyonalidad*2 ay tumatanggap ng parehong edukasyon 

gaya ng mga batang Hapon sa municipal elementary at junior high school. 

Ang mga pagsisikap ay gagawin upang itaas ang kamalayan ng mga bata ng dayuhang 

nasyonalidad at kanilang mga magulang tungkol sa pag-aaral, at upang bigyang-daan ang mga 

bata at kanilang mga magulang na palalimin ang kanilang pag-unawa sa kahalagahan ng 

edukasyon at ang sistema ng edukasyon sa Hapon. 

Sa kabilang banda, Nagbibigay kami ng suporta para sa dayuhang paaralan sa lungsod na 

naaprubahan bilang iba't ibang paaralan, at ilang mga bata ang pumapasok sa paaralan upang 

makatanggap ng edukasyon batay sa kanilang sariling wika. Ang mga paaralang ito ay mayroon 

ding pakikipagpalitan sa mga paaralan at komunidad ng Hapon, na nag-aambag sa pagtataguyod 

ng magkakasamang kultura sa lokal na komunidad. 

 

☆ Suporta para sa pag-aaral ng wikang Hapon at mga paksa sa paaralan at pag-unlad ng karera 

Mahalaga para sa mga batang may banyagang pinagmulan na bumuo ng mga karera sa 

lipunang Hapon upang makahanap sila ng matatag na trabaho sa Japan sa hinaharap at manirahan 

bilang mga mamamayang independyente sa lipunan at ekonomiya. Para sa kadahilanang ito, 

pagkatapos makumpleto ang sapilitang edukasyon, upang paganahin ang mga mag-aaral na 

magpatuloy sa mas mataas na edukasyon at magpatuloy sa pag-aaral, sa elementarya at junior 

high school, ang mga pagsisikap ay gagawin upang suportahan ang pag-aaral ng wikang Hapon at 
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mga asignatura, at buhay paaralan na may mga layunin. 

 

☆ Suporta para sa pag-aaral pagkatapos ng klase at paglikha ng isang lugar na matutuluyan 

Para sa mga bata na nangangailangan ng pagtuturo ng wikang Hapon pagkatapos ng paaralan, 

nagbibigay kami ng suporta para sa pag-aaral ng wikang Hapon at pagkakaroon ng mga gawi sa 

pag-aaral, at itinataguyod ang pag-unawa sa lipunan at kultura ng Hapon, Magbibigay kami ng 

isang lugar para sa magkakasamang buhay sa maraming kultura kung saan ang mga batang may 

pinagmulan sa ibang bansa ay maaaring makipag-ugnayan at makipag-ugnayan sa isa't isa. 

 

☆ Pagsasaalang-alang para sa mga bata na may iba't ibang relihiyon at kultura 

Ang mga dayuhang mamamayan mula sa higit sa 60 bansa ay nakatira sa lungsod na ito, at ang 

kanilang relihiyon at kultura ay magkakaiba, at ang kanilang mga pamumuhay ay iba rin, kaya 

ang pagsasaalang-alang para sa mga bata na may iba't ibang relihiyon at kultura ay kinakailangan. 

Para sa kadahilanang ito, makikipagtulungan kami sa mga magulang upang lumikha ng isang 

kapaligiran kung saan ang mga bata na may iba't ibang relihiyon at kultura ay maaaring mamuhay 

nang may kapayapaan ng isip, tulad ng halal na suporta sa mga tanghalian sa nursery school. 

 

 

 

 

 

Pangunahing pagsisikap 

Para sa mga sanggol at maliliit na bata, ang mga interpreter ay nakatalaga sa mga nursery 

school kung saan maraming mga bata na may mga dayuhang pinagmulan. 

Tungkol sa pagsulong ng pagpapatala sa paaralan para sa mga dayuhang bata, ang School 

Education Division, ang Citizens Division, ang Children's Health and Welfare Division, at iba 

pang mga departamento na namamahala sa resident registration at child allowance ay 

nagtutulungan upang suportahan ang mga bata na hindi pumapasok sa paaralan. Susubukan 

naming maunawaan at kumonekta sa pagpasok sa paaralan. 

Sa mga kindergarten at elementarya at junior high school, ang mga adaptation instructor ay 

nakatalaga upang turuan ang mga bata na nangangailangan ng pagtuturo ng wikang Hapon 

habang iginagalang ang kanilang katutubong wika at kultura, na masasabing kanilang 

pagkakakilanlan para sa mga batang may banyagang pinagmulan. sa wikang Hapon, pag-aaral 

ng wikang Hapon, at pag-aaral ng paksa, atbp., mayroon din kaming mga kursong pang-

edukasyon na paggabay at disenyo ng karera para sa mga batang may pinagmulan sa ibang 

bansa at kanilang mga magulang, atbp., at nagbibigay ng impormasyon sa karagdagang 

edukasyon at mga hanapbuhay sa hinaharap. ay magsisikap na pahusayin at palakasin ang 

probisyon, atbp. Bilang karagdagan, para sa mga kabataang may pinagmulang banyaga na 

*1 Mga batang nagmula sa ibang bansa = Mga anak na ang ama at/o ina ay parehong 

ipinanganak sa ibang bansa, anuman ang nasyonalidad. 

*2 Mga bata ng dayuhang mamamayan = Mga anak ng hindi mamamayang Hapon. 
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hindi naka-advance sa mas mataas na edukasyon o hindi nagtrabaho pagkatapos ng junior high 

school, atbp., ang mga pagsisikap ay gagawin sa pakikipagtulungan sa mga nauugnay na 

organisasyon upang makatanggap sila ng espesyal na suporta ayon sa mga indibidwal na 

konsultasyon tungkol sa karagdagang edukasyon at trabaho. 

Bilang karagdagan, sinusuportahan namin ang pagdaraos ng mga klase ng mga bata 

para sa mga batang nangangailangan ng pagtuturo ng wikang Hapon at mga batang 

walang kapaligiran sa pag-aaral sa bahay, na naglalayong pagbutihin ang mga kasanayan 

sa wikang Hapon ng mga bata at magtatag ng mga gawi sa pag-aaral. 

Bilang pagsasaalang-alang sa mga bata na may iba't ibang relihiyon at kultura, ang mga 

pananghalian sa nursery school ay halal-friendly, tulad ng pag-alis ng mga sangkap at 

paggamit ng mga alternatibong pampalasa, at pagbibigay ng impormasyon sa mga sangkap na 

ginagamit sa mga pananghalian sa paaralan sa mga kindergarten, elementarya at junior high 

school, atbp. Sa pakikipagtulungan kasama ng mga magulang at tagapag-alaga, magbibigay 

kami ng mga pananghalian sa paaralan na gumagalang sa mga pagkakaiba sa relihiyon at 

kultura. Bilang karagdagan, palalalimin ng mga bata ang kanilang pag-unawa sa mga 

pagkakaiba sa pagitan ng mga kulturang Hapon at dayuhan sa pamamagitan ng pag-aaral 

tungkol sa mga dayuhang damit, pagkain, pabahay, at pamumuhay, at sa pamamagitan ng 

pagranas ng mga dayuhang laro at sayaw. 

 

 

III-(2) Upang magtrabaho nang may kapayapaan ng isip (trabaho/paggawa) 

☆ Magbigay ng suporta para sa kapaligiran ng pinagtatrabahoan ng mga dayuhang mamamayan 

Upang makilahok ang mga dayuhang mamamayan sa lokal na komunidad bilang pantay na 

miyembro ng mga mamamayang Hapon, kailangan ang isang matatag na buhay. Upang matiyak 

na ang mga dayuhang mamamayan ay makakakuha ng matatag na trabaho, atbp., ang mga 

pagsisikap ay gagawin sa pakikipagtulungan sa mga kaugnay na organisasyon tulad ng Public 

Employment Security Office (Hello Work). Makikipagtulungan tayo at susuportahan ang mga 

pagsisikap na isulong ang pag-unawa sa lipunan at kultura. 

Bilang karagdagan, magsusumikap kaming lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga 

dayuhang mamamayan ay maaaring gumanap ng isang aktibong papel bilang pandaigdigang 

mapagkukunan ng tao na nag-uugnay sa rehiyon at sa mundo. 

 

☆ Isulong ang pagtatrabaho ng mga internasyonal na estudyante sa mga lokal na komunidad 

Ang mga internasyonal na mag-aaral ay mahalagang mapagkukunan ng tao na may potensyal 

na maging pangunahing mga tao sa pagbuo ng mga multikultural na komunidad sa pamamagitan 

ng pagkuha ng mga advanced na kadalubhasaan at mga kasanayan sa wikang Hapon, at sa 

pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa mga lokal na komunidad. 

Makikipagtulungan kami sa mga tanggapan ng seguridad sa trabaho, kumpanya, unibersidad , 
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atbp. upang ma-secure ang mga dayuhang human resources sa mga kumpanya at isulong ang 

pagtatrabaho ng mga internasyonal na estudyante sa mga lokal na kumpanya. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Kami ay regular na magbabahagi ng impormasyon at makipagpalitan ng mga opinyon sa 

mga kaugnay na organisasyon tulad ng Yokkaichi Public Employment Security Office, 

Yokkaichi Labor Standards Inspection Office, Mie Labor Bureau, atbp. tungkol sa sitwasyon 

ng trabaho ng mga dayuhang mamamayan. 

Dahil ang pag-aaral ng wikang Hapon ay mahalaga para sa mga dayuhang mamamayan 

upang makakuha ng matatag na trabaho, magsasagawa kami ng mga klase sa wikang Hapon 

na kapaki-pakinabang para sa trabaho. Bilang karagdagan, sa pakikipagtulungan sa Mie 

Prefecture at mga kalapit na munisipalidad, bibisitahin namin ang mga kumpanya, atbp. kung 

saan nagtatrabaho ang mga dayuhang mamamayan, atbp., upang higit na maunawaan ang mga 

kumpanya, atbp. tungkol sa pagsulong ng pagkuha ng wikang Hapon ng mga dayuhang 

empleyado at kanilang mga pamilya. at magtanong para sa kooperasyon. 

Higit pa rito, sa pamamagitan ng Corporate Liaison Committee para sa Human Rights 

Enlightenment sa Yokkaichi*, atbp., tatawagan namin ang mga kumpanya na lumahok sa mga 

lecture tungkol sa magkakasamang kultura, atbp., upang itaas ang kamalayan at magtrabaho sa 

naaangkop na trabaho ng mga dayuhang mamamayan at pagsulong ng adaptasyon sa lipunang 

Hapon. 

Bilang karagdagan, sa pakikipagtulungan sa Mie Prefecture, mga unibersidad, kumpanya, 

kamara ng komersiyo at industriya, mga pampublikong tanggapan ng seguridad sa 

pagtatrabaho, atbp., magsusumikap kaming isulong ang pagtatrabaho ng mga dayuhang 

estudyante sa rehiyon, tulad ng pagdaraos ng mga seminar para sa pagtanggap ng mga 

dayuhang yamang tao at mga sesyon ng pagpapayo sa trabaho para sa mga internasyonal na 

mag-aaral. 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Yokkaichi Human Rights Enlightenment Corporate Liaison Committee 

Mula sa pananaw ng isang kumpanya, nagtatrabaho kami sa mga aktibidad ng 

kamalayan sa pakikipagtulungan sa bawat isa upang palalimin ang tamang pag-unawa at 

kamalayan sa mga isyu sa karapatang pantao at alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon 

tulad ng diskriminasyon sa Buraku, diskriminasyon laban sa mga taong may kapansanan, 

diskriminasyon laban sa mga dayuhan, at diskriminasyon laban sa kababaihan. 
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III-(3) Ang mamuhay nang may kapayapaan ng isip 

(Pangangalagang medikal, pangangalagang pangkalusugan, 

insurance, pensiyon, kapakanan, paninirahan, atbp.) 

 

☆ Magbigay ng impormasyon sa iba't ibang sistemang nauugnay sa pang-araw-araw na buhay sa 

simpleng wikang Hapon at maraming wika. 

Upang ang mga dayuhang mamamayan ay mamuhay nang may kapayapaan ng isip, 

magbibigay kami ng impormasyon sa iba't ibang sistema at magbibigay ng impormasyon sa 

madaling wikang Hapon at maraming wika. 

☆ Ang naaangkop na tugon at mga pamamaraan ay isasagawa ayon sa nilalaman ng konsultasyon 

sa counter, atbp. 

Upang matiyak na ang mga pagkakaiba sa wika, sistema, kultura, atbp. ay hindi nagiging 

hadlang sa pagbibigay ng mga serbisyong administratibo, atbp., ang mga naaangkop na tugon at 

pamamaraan ay isasagawa ayon sa nilalaman ng mga konsultasyon sa mga counter ng bawat 

departamento ng lungsod bulwagan. 

☆ Gumamit ng mga teknolohiya tulad ng ICT at AI (repost) 

Sa pamamagitan ng aktibong paggamit ng ICT at AI tulad ng mga multilinggwal na translation 

apps, lilikha kami ng kapaligiran kung saan ang mga dayuhang mamamayan ay madaling 

makakuha ng kinakailangang impormasyon. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Mga abiso mula sa lungsod upang ang mga dayuhang mamamayan ay makatanggap ng 

maayos na administratibo at iba pang mga serbisyong kinakailangan para sa pang-araw-araw 

na buhay sa parehong paraan tulad ng mga mamamayang Hapon tungkol sa iba't ibang sistema 

na may kaugnayan sa buhay tulad ng pangangalagang medikal, kalusugan, insurance, 

pensiyon, at kapakanan. Magbibigay kami ng naaangkop mga tugon at pamamaraan ayon sa 

nilalaman ng konsultasyon sa pamamagitan ng multilinggwalisasyon ng mga dokumento at 

pamamaraan, atbp., at pagbibigay-kahulugan kung kinakailangan sa counter. 

Kami ay magsisikap na mapabuti ang kaginhawahan sa pamamagitan ng paggamit ng mga 

kagamitan sa ICT, atbp., at magsusumikap na magpadala ng impormasyon sa isang 

napapanahong paraan sa pamamagitan ng paggamit ng SNS at iba pang paraan. 

Bilang karagdagan, tungkol sa pabahay, upang masuportahan ang maayos na paglipat sa 

pribadong paupahang pabahay para sa mga dayuhang mamamayan, mga taong may 

kapansanan, at mga matatanda, atbp., nakikipagtulungan kami sa Mie Prefecture, mga 

nauugnay na NPO, real estate broker, atbp. Kami ay patuloy na magtatrabaho sa pagdaraos ng 

mga pagpupulong sa konsultasyon ng pribadong paupahang pabahay sa pamamagitan ng Mie 

Prefecture Housing Support Liaison Committee, kung saan nakikilahok din ang ating lungsod. 
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III-(4) Kung sakaling may mangyari 

(Pag-iwas sa kalamidad, pag-iwas sa krimen, kaligtasan ng buhay, 

mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit, atbp.) 

 

☆ Bigyan ang mga dayuhang residente ng mga hakbang para sa pag-iwas sa sakuna, pag-iwas sa 

krimen, kaligtasan sa buhay, pagkontrol sa nakakahawang sakit, atbp. 

Kung ang isang lindol sa Tokai, isang lindol sa Tonankai/Nankai, atbp., na sinasabing 

nangyayari anumang oras, ay nangyari, ipinapalagay na malaking pinsala ang magaganap sa 

lungsod at mga karatig na lugar. 

Maraming dayuhang residente ang hindi pa nakaranas ng malawakang lindol. Magsusumikap 

kami upang mapabuti ang kamalayan sa pag-iwas sa kalamidad. 

Bilang karagdagan, isusulong namin ang paglikha ng isang sistema para sa pagbibigay ng 

impormasyon sa simpleng wikang Hapon at maramihang mga wika upang ang mga dayuhang 

mamamayan ay naaangkop na makakuha ng kinakailangang impormasyon kung sakaling 

magkaroon ng sakuna o nakakahawang sakit. 

Higit pa rito, sa pakikipagtulungan sa lokal na komunidad at pulisya, magsisikap kaming itaas 

ang kamalayan ng mga dayuhang mamamayan tungkol sa pag-iwas sa krimen at aksidente, 

hikayatin ang kanilang pakikilahok sa mga aktibidad sa pag-iwas sa krimen, atbp. sa 

pampublikong kamalayan at kaliwanagan na may kaugnayan sa kaligtasan at seguridad ng buhay. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Upang malaman ng mga dayuhang mamamayan ang tungkol sa kaalaman sa sakuna at ang 

kahalagahan ng pagtutulungan sa isa't isa, magsasagawa kami ng mga seminar sa pag-iwas sa 

kalamidad sa pakikipagtulungan at pakikipagtulungan sa mga dayuhang komunidad, atbp., at 

sa pamamagitan ng mga pagbisita sa bahay-bahay ng mga multicultural coordinator. 

kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagbuo ng harapang relasyon sa mga lokal na residente, 

tulad ng pagsali sa mga asosasyon ng mga residente, para sa tulong sa isa't isa kung sakaling 

magkaroon ng sakuna. 

Bilang karagdagan, kinakailangan ang karagdagang pagsisikap upang maiwasan ang mga 

dayuhang mamamayan na maging isolated dahil sa kawalan ng kakayahang mangalap ng 

kinakailangang impormasyon kung sakaling magkaroon ng sakuna o nakakahawang sakit. 

Gagawa kami ng isang sistema para sa suporta sa impormasyon sa maraming wika, tulad ng 

pamamahagi ng mga handbook at pamamahagi impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad sa 

pamamagitan ng e-mail sa simpleng wikang Hapon. 

Kung sakaling magkaroon ng sakuna, hindi lamang mga hadlang sa wika kundi pati na rin 

ang pagsasaalang-alang para sa mga dayuhang mamamayan na may iba't ibang relihiyon at 

kultura, tulad ng mga pagkain at panalangin sa mga evacuation center, ay kinakailangan. 

Samakatuwid, palalimin natin ang pag-unawa ng mga mamamayan sa mga pagkakaiba sa 
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relihiyon at kultura, pataasin ang kamalayan sa kahalagahan ng mga dayuhang mamamayan na 

kusang-loob na nag-iimbak ng kinakailangang stockpile, at tulungan ang mga dayuhang 

mamamayan na mamuhay sa isang paglikas nang may kapayapaan ng isip. 

Sa kabilang banda, may kinalaman sa pag-iwas sa krimen at kaligtasan ng buhay, atbp., 

bukod pa sa pakikipagtulungan sa mga lokal na komunidad at pulisya, gayundin sa mga 

dayuhang komunidad, atbp., ang mga lektura ay gaganapin upang itaas ang kamalayan sa pag-

iwas sa krimen at trapiko. kaligtasan, at upang itaas ang kamalayan sa kaligtasan at seguridad 

sa buhay. 

 

Pagbuo ng isang sistema para sa 

pagtataguyod ng symbiosis 

Upang maisulong ang pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura, pagbubutihin natin 

ang sistema sa ating lungsod at isusulong ang komprehensibong pagsisikap, habang 

nakikipagtulungan sa mga kaugnay na organisasyon tulad ng Pagpupulong ng mga Lungsod na may 

malaking populasyon ng mga dayuhan at iba pang kaugnay na organisasyon upang paigtingin ang 

pambansang pamahalaan at iba pa para sa mga pagpapabuti. sa pambansang sistema. 

 

IV-(1) Paglikha ng isang sistema para sa pagtataguyod ng pamumuhay ng 

magkakasama ang iba’t ibang kultura 

☆ Pagpapabuti ng sistema sa lungsod at pagsulong ng komprehensibong pagsisikap 

Upang maisulong ang magkakasamang buhay sa maraming kultura, bubuo tayo ng isang 

sistema sa ating lungsod, magsusulong ng mga cross-departmental na hakbang, makinig sa mga 

opinyon mula sa mga mamamayan, at magsusulong ng komprehensibong pagsisikap sa 

pakikipagtulungan sa mga kaugnay na organisasyon. 

 

☆ Paghihikayat sa pamahalaan na pahusayin ang sistema, atbp. 

Dahil may limitasyon sa kung ano ang magagawa ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang 

sarili pagdating sa pagpapabuti ng mga pambansang sistema at pag-aatas ng mga pagbabago sa 

mga batas, atbp., Patuloy kaming gagana nang aktibo at makikipagtulungan sa ibang mga lokal 

na pamahalaan, atbp. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Ang Headquarter ng promosyon ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura sa 

Lungsod ng Yokkaichi ay nagtatag ng isang sistema para sa mga cross-departmental na 

pagsisikap na isulong ang pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura sa lungsod, 

pakikinig ng mga opinyon mula sa mga mamamayan, pagpapalitan ng mga opinyon at 

pagbabahagi ng impormasyon sa mga kaugnay na organisasyon, atbp. at gumawa ng 

Pangunahing Haligi IV 
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komprehensibong pagsisikap. 

Sa kabilang banda, ang pagtatatag ng isang programa sa edukasyon ng wikang Hapon sa 

pambansang antas, ang disenyo ng isang sistema para sa magkasanib na komplementaryong 

suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga lokal na 

pamahalaan, NPO, lokal na residente, kumpanya, atbp., at ang pagpapatatag ng trabaho para sa 

mga dayuhang mamamayan. at mga vocational qualifications acquisition, residence status at 

naturalization na mga pamamaraan ng aplikasyon. mga hakbang at aktibidad na may 

kaugnayan sa mga dayuhang residente, at sa pambansa at prefectural na pamahalaan, kami ay 

aktibong gagawa ng mga panukala, atbp. sa mundo ng negosyo, atbp. * 

Dagdag pa rito, hikayatin natin ang pambansang pamahalaan, atbp. na pahusayin ang sistema at 

isulong ang mga inisyatiba sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, tulad ng paghiling sa 

pamamagitan ng National Association of Mayors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Pangunahing mungkahi sa katipunan ng mga Lungsod na may mataas na bilang ng Dayuhan 

[Tungkol sa kasalukuyang sitwasyon at mga hakbang para sa edukasyon ng wikang Hapon sa rehiyon] 

・Pagbuo ng mga partikular na sistema at batas na mag-uudyok sa pag-aaral ng wikang Hapon 

・Pagpapaunlad ng mga yamang tao na tiyak na makakagabay sa pagpapabuti ng kasanayan sa 

wikang Hapon, paglikha ng isang sistema tulad ng mga kwalipikasyon para sa mga guro ng 

wikang Hapon, pagpapabuti ng paggamot sa pamamagitan ng pag-subsidize ng sahod, atbp. 

・Isulong ang mga kumpanya na kilalanin ang kahalagahan ng edukasyon sa wikang Hapon para sa 

mga dayuhang manggagawa. 

・Pagpapahusay ng sistema ng pagtanggap para sa mga dayuhang bata sa mga pasilidad ng pre-

school sa pamamagitan ng paglikha ng sistema ng subsidy na dalubhasa sa pagtatrabaho ng mga 

interpreter.  atbp.  

[Tungo sa pagsasakatuparan ng isang inklusibong lipunan kung saan walang naiwan ~ Mula sa 

pagpapahusay ng sistema ng edukasyon sa wikang Hapon ~] 

・Pagtatatag ng isang legal na sistema na nagsisilbing batayan para sa mga patakaran at hakbang na 

naglalayong maisakatuparan ang isang symbiotic na lipunan sa mga dayuhan. 

・Permanente at sapat na mga hakbang sa pananalapi na may mataas na antas ng kakayahang umangkop, 

na kinakailangan para sa mga hakbang na ginawa ng mga lokal na pamahalaan upang maisakatuparan 

ang isang inklusibong lipunan. 

  atbp.  

(Mula sa isang panukala sa "Komperensya sa mga lungsod na may mataas na konsentrasyon ng mga 

dayuhan Ueda 2019") 
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IV-(2) Paglikha ng isang batayan para sa magkakasamang buhay sa 

maraming kultural 

☆ Mga pagsisikap sa mga pagtanggap ng pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura. 

Sa Lungsod ng Yokkaichi Multicultural Salon (mula rito ay tinutukoy bilang ang 

"Sasagawa"), na itinatag sa distrito ng Sasagawa kung saan nakatira ang mga dayuhang 

residente bilang isang base facility upang itaguyod ang pamumuhay ng magkakasama ang 

iba’t ibang kultura sa isang lugar na malapit sa mga residente, sa distrito ng Sasagawa 

Bilang karagdagan sa pagtataguyod ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga residenteng 

Hapon at mga dayuhang residente, pagtataguyod ng pag-unawa ng mga dayuhang residente 

sa lipunan at kultura ng Hapon, pagsuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon na kinakailangan 

para sa komunikasyon sa komunidad, at pagbisita sa mga dayuhang residente sa bawat 

bahay. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito, mauunawaan natin ang mga 

pangangailangan ng mga dayuhang residente, ang kanilang mga kondisyon sa pamumuhay, 

mga lokal na isyu, atbp., at hikayatin silang lumahok sa mga lokal na aktibidad.  

 

☆ Pagpapaunlad ng mga pasilidad ng base ng palitan ng iba’t ibang kultura 

Dahil ang kakulangan ng espasyo sa kasalukuyang salon ay naging isyu sa loob ng ilang 

panahon, kami ay bagong binuo ng isang pasilidad na magsisilbing batayan para sa mutual 

exchange sa pagitan ng mga mamamayang Hapon at dayuhang mamamayan at para sa 

multicultural community development. at mga dayuhang mamamayan, isusulong namin ang 

pagbibigay ng mga pagkakataon upang lumikha ng isang "harapang relasyon" sa isa't isa. 

 

Pangunahing pagsisikap 

Sa salon, gagawa kami ng mga palitan sa pagitan ng mga Japanese at dayuhang 

mamamayan na naninirahan sa lugar ng Sasagawa, pagsulong ng pag-unawa ng mga 

dayuhang mamamayan sa lipunan at kultura ng Hapon, at suporta para sa pag-aaral ng 

wikang Hapon na kinakailangan para sa komunikasyon sa komunidad.  

Bilang karagdagan, ang mga Coordinator sa pamumuhay ng magkakasama ang iba’t 

ibang kultura ay ilalagay sa mga salon upang mabilis nilang maunawaan ang kasalukuyang 

sitwasyon at mga isyu sa isang lugar na mas malapit sa komunidad at maaaring tumugon 

nang may kakayahang umangkop at magpatupad ng mga aktibidad. Bilang karagdagan sa 

pag-unawa sa mga isyu, atbp., magsisikap kaming sumali sa mga asosasyon ng mga 

residente at lumahok sa mga lokal na aktibidad. 

Bilang karagdagan, magsusumikap kami sa pagbuo ng mga bagong batayan para sa 

samasama at pamumuhay ng magkakasama ang iba’t ibang kultura upang higit na 

mapahusay ang pagpapalitan ng isa't isa at pag-unlad ng rehiyon sa pagitan ng mga 

mamamayang Hapon at dayuhan. 
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