
 
Hãy gia nhập hội tự quản 

JICHIKAI 

Hội JICHIKAI là tổ chức tự quản lý, 

kết nối cư dân cùng sống trong khu 

vực có thể hợp tác với nhau để cải 

thiện khu vực mình đang sinh sống. 

Hội JICHIKAI là tổ chức thiện khu 

vực sinh sống và mọi người cũng có 

thể hoạt động tốt nếu gia nhập hội. 

伊勢原市
い せ は ら し

自治会
じ ち か い

連合会
れんごうかい

 

Làm thế nào để gia nhập vào 

JICHIKAI? 

 

memo 

・Liên hệ với Trưởng Hiệp hội cộng 

đồng ở nơi mà bạn đang sinh sống. 
・Nếu bạn đang sống ở chung cư , bạn 

có thể liên hệ với người quản lý chung 

cư . Người quản lý chung cư sẽ hoàn 

tất quy trình để bạn trở thành thành 

viên của Hiệp hội Cộng đồng. 

・Thông tin về các hiệp hội cộng đồng 

thường đuợc cấp bằng tiếng Nhật. 

Địa chỉ liên hệ 

Isehara-shi Jichikai Rengoukai 

（伊勢原市自治会連合会） 

Isehara-shi Shimin Kyoudou-ka 

（伊勢原市 市民協働課） 

〒259-1188 348, Tanaka, Isehara-shi 

（伊勢原市田中 348） 

TEL 0463-94-4714 

FAX 0463-97-4321 

MAIL s-kyoudou@isehara-city.jp 

Hãy gia nhập hội tự quản JICHIKAI 

JICHIKAI sẽ tổ chức họp hội . Tại đó cư dân 

sẽ chia sẻ những vấn đề và đưa ra ý kiến 

với nhau , cùng bàn bạc và đưa ra hướng 

giải quyết thích hợp nhất. 

JICHIKAI（Hội Tự Quản） 

JICHIKAI này thường thông qua bảng thông 

tin (tức là bảng liên lạc thông báo cho những 

hộ gia đình xung quanh biết về những thông 

báo của phòng hành chính khu vực hay văn 

phòng vệ sinh sức khỏe .v.v… ) và tiến hành 

những hoạt động giao lưu, lễ hội văn hóa 

cho dân và đồng thời huấn luyện phòng 

chống tội phạm, phòng cháy chữa 

cháy .v.v… những hoạt động này thường 

được tiến hành bởi tiền đóng góp của người 

dân, và ngay cả người nước ngoài nếu cư 

trú trong khu vực thì cũng có thể tham gia. 

ISEHARA-SHI JICHIKAI RENGOUKAI 

自治会加入パンフレット ベトナム語 
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Hội JICHIKAI nghĩa là? 

JICHIKAI là một tổ chức tự quản của các cư dân trong cộng đồng . Hoạt 

động với mục đích "Tạo ra một cộng đồng vui vẻ và thoải mái '' , trong đó 

cư dân của mỗi khu vực nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau một cách vui vẻ. 

Thông qua việc liên lạc vòng 

tròn , cư dân sẽ nắm bắt được 

thông tin của thành phố và khu 

vực đang sinh sống 

Đi tuần tra đế đảm 

bảo  an toàn cho các 

cháu trên đưrờng đi 

học và về nhà 

Chúng tôi thành lập các 

tổ chức tự chủ để phòng 

chống thiên tai và giúp 

đỡ lẫn nhau. 
Các hoạt động làm sạch 

đẹp đường phố, cống 

rãnh,công viên/ Các hoạt 

động trồng cây của khu 

phố/ Quản lý các điểm thu 

gom rác 

Cùng làm quen với hàng 

xóm thông qua các hoạt 

động thú vị 

Lễ hội địa phương/ Glã 

bánh mocha/ Hội thi thể 

thao 

 

Để tạo ra một nơi sinh sống 

thoải mái, việc đâu tiên là 

hãy bắt đâu tham gia. 

Đối với xã hội Nhật Bản, sự kết nối trong 

khu vực sống đang rất được coi trọng. Đặc 

biệt là khi xảy ra thảm họa thì sức mạnh 

của hội Jichikai sẽ rất hữu ích. Hơn nữa, 

những thông tin về khu vực sinh sống sẽ có 

trên tờ thông báo được phát cho từng 

nhà(kairanban). 

Để có được thông tin cuộc sống

＊自治会
じ ち か い

によって、活動
かつどう

は 

Để đươc an tâm, an toàn

Để sẵn sàng khi có thiên tai 

lớn ( Động đất ,hỏa 

hoạn ,mưa gió ...)

Để tạo ra khu 

phố sạch đẹp

Để tạo ra một khu phố có tâm 

hồn đồng cảm nhau

・Hội phí đối với từng khu vực sinh sống sẽ khác nhau. 

・Các hoạt động của từng khu vực sinh sống khác nhau. 


