Hãy hỗ trợ lẫn nhau-Cùng nhau phấn đấu - Và hướng tới tương lai
(Được thành lập để hỗ trợ tất cả mọi người đang sinh sống tại Nagaoka)

Mục tiêu cơ bản
Tạo nên một thành phố Nagaoka nơi mọi người có thể sinh sống, làm việc vui vẻ và thể hiện
được năng lực của mình.

Hoạt động
1. Chúng tôi rất coi trọng đến những khác biệt giữa người Nhật và người ngoại quốc, vì thế
chúng tôi luôn hân hạnh chào đón tất cả các bạn.


Luôn quan tâm đến rào cản ngôn ngữ và văn hóa giữa người Nhật- người ngoại quốc. Chúng tôi
hi vọng rằng trong những trường hợp khẩn cấp như động đất,….thì các bạn sẽ nhận được sự
giúp đỡ hết mình từ mọi người xung quanh.



Khi muốn truyền đạt tin tức hay giao tiếp với các bạn, chúng tôi luôn cố gắng để truyền đạt
bằng “ tiếng mẹ đẻ” của các bạn. Hoặc chúng tôi sẽ sử dụng tiếng nhật một cách đơn giản và dễ
hiểu nhất.



Nếu các bạn có con nhỏ cũng đang sinh sống tại Nagaoka, thì các bé cũng sẽ nhận được sự giúp
đỡ hỗ trợ hết mình trong việc đến trường và học tập.



Trong trường hợp các bạn bị ốm hay khi đến tuổi già cần sự tương trợ, các bạn sẽ luôn được
hưởng dịch vụ khám bệnh – chăm sóc tận tình như là đối với người Nhật.



Chúng tôi tạo dựng lên khẩu hiệu “ Hân hạnh chào đón các bạn đến với Nagaoka” và luôn
mong muốn tất cả mọi người đều tôn trọng những khác biệt văn hóa và tập quán của mỗi quốc
gia.

2. Dù có sự khác biệt về văn hóa và tập quán, nhưng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, để có thể
an tâm sinh sống, làm việc và học tập


Giúp đỡ các bạn trong việc học tiếng nhật.



Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp gần gũi giữa người Nhật – người ngoại quốc. Để mọi người có
thể yên tâm vào những lúc cấp bách khó khăn như khi động đất, ốm đau...



Tài liệu hướng dẫn, tờ quảng cáo, tờ giới thiệu về cuộc sống hay sự kiện ở Nagaoka sẽ được
thiết kế một cách dễ hiểu nhất.

3. Học những điều mới mẻ từ những người bạn ngoài quốc – Mọi người cùng hợp lực – Tạo
nên một thành phố Nagaoka tươi sáng.


Những bạn có thể hiểu được văn hóa và ngôn ngữ của nhiều quốc gia thì hãy truyền bá những
điều tốt đẹp tại thành phố Nagaoka đến cho mọi người nhé.

4. Mọi người cùng hợp lực – Tạo nên một thành phố mà mọi người có thể thể hiện được năng
lực của mình


Chúng tôi đào tạo những người có khả năng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người ngoại quốc,
nhận ra những điểm tốt và làm thành phố Nagaoka tốt đẹp hơn.



Người dân Nhật và những người bạn ngoài quốc cùng hợp lực với nhau, thì sẽ tạo nên một sức
mạnh lớn.

ともに支え ともに輝き ともに未来へ 「地球広場」多文化共生ビジョン
基本理念
誰もが暮らしやすく、誰もが輝ける、多様性を活かしたまちづくり
基本方針
１ 国籍にかかわらず互いの違いを認め合い、全ての人を受け入れる環境をともにつくる
○ 日ごろから言語や文化の違いに配慮し合い、災害時も誰も孤立しない環境をつくる
○ 情報提供やコミュニケーションにおいてできる限り多言語で対応するとともに、
「やさ
しい日本語」やふりがなを活用し、誰にでも必要な情報が届く環境をつくる
○

長岡の未来の担い手として外国にルーツを持つ子どもの教育支援や保護者に対する子
育て支援等をともに推進する

○

言語や文化等の違いに配慮した医療・福祉サービスが受けられる環境づくりを関係機
関と連携し推進する

○ 国籍や文化の違いを尊重し合い、誰もが長岡に来てよかったと思える環境をつくる
２

国籍や文化の違いを越えて助け合い、誰もが安心して暮らすことができる居場所をと
もにつくる

○ 生活の基盤となる日本語の習得など、外国人市民の自立した生活を支援する
○

外国人市民を含む誰もが互いを気づかうことができる「顔の見える関係」づくりを推
進し、非常時でも安心できる環境をつくる

○ 外国人のみならず、誰にとってもわかりやすい表示やデザインの活用を推進する
３

外国人市民の多様性から学び、地域づくりのパートナーとしてともに長岡を活性化さ
せる

○ 言葉や働き方の違いを互いに認め合い、多くのネットワークを持つグローバル人材が、
多様な働き方や活動を通し力を発揮できる環境づくりを推進する
○

外国人市民をはじめとして、多言語や、さまざまな文化、習慣を理解できる人材が、
長岡の魅力の発信や災害時における支援の担い手として活躍できる環境づくりを推進
する

４ オール長岡で協働し、多様性を活かしたまちづくりをともに推進する
○

外国人市民の意見や潜在能力を引き出し、多様性をまちづくりへ反映させる調整力を

持った人材を育成する
○ 国籍を問わず全市民が連携して個性や違いを輝かせるまちづくりを推進する

