Ilustrasyon ng Siklo ng Buhay

Yugto ng
Pagkabata

Yugto ng
Pagbibinata/Pagdadalaga

About 6 to 14 years old

About 15 years old to early 20’s

Yugto ng
Pagkasanggol
Under

5 years old

*
*

Ipinapakita bilang saligan ang edad, at hindi nalilimita dito ang mga taong sakop.
May ginamitan din ng daglat sa mga nakasulat.

Yugto ng Pagiging
Tigulang (Adult)

Yugto ng Pagtanda

About late 20’s to 64 years old

About 65 or older

Pagsasaganap ng
Edukasyon ng Mga Bata
Preschool

Pagsasaganap ng
Suporta sa Pamumuhay

▶ Pagtulak ng pagtatayo ng preschool

Pagsasaganap ng Suporta sa
Pagpapalaki ng Anak
▶ Pagtulak ng pagtatayo ng salon ng iba’t ibang kultura para sa
pagpapalaki ng anak
▶ Pagsasanay ng mga tagapagpayo ukol sa pagpapalaki ng anak para
sa iba’t ibang kultura
▶ Pagsasagawa ng suporta kaugnay sa panganganak at pagpapalaki
ng anak
▶ Pagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhang
magulang/tagapag-alagang nagpapalaki ng anak

▶ Pagtulak ng pagtatatag ng pre-class
▶ Pagpapadala ng tagapagpayo sa wika at Pagtatalaga ng
karagdagang guro
▶ Pagtugon sa mga batang mag-aaral na hindi nakatala o
hindi pumasok sa paaralan
▶ Suporta sa mga paaralang pandayuhan

▶ Pagtatalaga ng tagasuporta sa mga dayuhang mag-aaral
▶ Pagtugon sa paglampas sa edad para sa sapilitang
edukasyon
▶ Pagsasagawa ng pagpili ng makapapasok na dayuhang
mag-aaral
▶ Pagbubukas ng cram school (juku) para sa kinabukasan
ng mga kabataan at dayuhan
▶ Pagsisiyasat ng suporta pagkatapos tumuloy sa mataas
na paaralan
▶ Malawakang pagpapaalam ukol sa sistema ng
scholarship atbp.

▶Suporta para sa pag-aasawa at paghuhubog ng pamilya

▶Suporta para sa pagpaplano ng pamumuhay
▶Pagtugon sa paghahanda
para sa pagsakabilang buhay
Pagtulak ng pagsapi sa pensyon

Pagpapabuti ng pamahayang kapaligiran
Suporta para sa maayos na pagpasok
sa tirahan ng mga dayuhan

Koordinasyon ng mga kindergarten at nursery, mababang paaralan, gitnang paaralan at mataas na paaralan

Pagtulak ng Pagtatrabaho at
Pagtatayo ng Negosyo

Pagtatatag ng project team para sa mga anak ng mga dayuhang residente ng prefecture

Pagsasaganap ng Suporta para sa Pagsasakatuparan ng Sarili

Salon ng iba’t
ibang kultura para
sa pagpapalaki
ng anak

▶ Pagpapalaganap ng “Patnubay sa Paghahanap ng Tutuluyang Landas” / Pagsasagawa ng paggabay sa
tutuluyang landas
▶ Pagtanggap sa internship / Paglikha ng network ng ikalawang salinlahi

▶ Pagsasaayos ng kapaligiran
para sa pagtatrabaho
▶ Pagbibigay ng impormasyon
para sa pagtatayo ng negosyo

Pagpapabuti ng Kalagayan ng Paggawa

Paggabay sa
tutuluyang
landas

Pagsasaganap ng karta para sa mga dayuhang manggagawa

Pagsasaganap ng Hakbang sa Paghadlang sa Krimen
Paghadlang sa pinsala ng krimen at pinsala sa mamimili

Pagsasaganap ng Suporta para sa
Pagtamo ng Wika
▶ Pagpapalaganap ng “Mahalagang Punto sa
Pagtamo ng Wika”

Paligsahan ng
Pagtatalumpati sa
Wikang Hapon

▶ Tulong para sa mga paaralan ng wikang Hapon mula sa Support Fund
para sa Pag-aaral ng Wikang Hapon
▶ Pagsasagawa ng paligsahan ng pagtatalumpati sa wikang Hapon

▶ Pagsisiyasat at pagsasagawa ng panimulang edukasyon sa wikang Hapon na
makikipag-ugma sa mga paaralan ng wikang Hapon sa pamayanan
▶ Pagpapalaganap ng “Wikang Hapon na Maiuugnay sa Pagtatrabaho”

Pagpapalaganap ng “Paano Dapat Isulong ang Edukasyon sa Wikang Hapon sa Pamayanan” / Pagdaraos ng “Pagpupulong ukol sa Pagsulong ng
Edukasyon sa Wikang Hapon para sa mga Dayuhan sa Aichi”

Pagtugon sa Pagtanda
Pagsasaganap ng Kalusugan
at Kagalingan
▶ Pagsasagawa ng proyekto upang
mapangalagaan ang kalusugan ng ina
at anak

▶ Paghikayat ng pagsasagawa ng pagsusuring pangkalusugan sa mga
paaralang pandayuhan
▶ Pagsisiyasat ng pagtugon sa mga batang ipinapalagay na may kapansanan
sa paglaki (developmental disability)

Pagtugon sa mga taong may problema sa mental na kalusugan
Pagtugon sa taong may kapansanan

▶ Pagsisiyasat at paghahanda ng
pasalitang pagsasaling nauukol
sa long-term care
▶ Malawakang pagpapaalam ukol sa
sistema ng long-term care
▶ Pagpapaunawa ukol sa mga isyu ng
long-term care
▶ Pagtatatag ng project team kaugnay sa pagtanda

(Para sa Lahat ng Edad)
Pagsasaganap ng Sistemang Medikal --- Pagpapalaganap ng sistema ng pagsasaling medikal ng Aichi /
Malawakang pagpapaalam ukol sa sistema ng impormasyon para sa medikal na emergency
Pagsasaganap ng Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna --- Pagsasaganap ng Sentro ng Suporta sa Iba’t Ibang Wika para sa Sakuna ng Aichi Prefecture / Pagpapalaganap ng yasashii Nihongo (madaling wikang Hapon)/
Pagmamarka sa iba’t ibang wika ng mga lugar na paglilikasan / Pagsulong ng pag-iwas sa sakuna para sa iba’t ibang kultura
Pagsasaganap ng Sistema ng Pagsulong --- Kapakinabangan ng tauhan ng gawaing panlipunan para sa iba’t ibang kultura / Koordinasyon sa pangkalahatang konsulado ng Brasil sa Nagoya / Pagdaraos ng town meeting /
Paglinang ng yamang tao sa batang salinlahi

Town
meeting

