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 Hiệp hội cư dân, tổ dân phố và hội phường là các tổ chức tự trị cư dân 

mà hoạt động trong khu vực tương ứng của các bạn sinh sống. Các tổ chức 

này coi trọng sự kết nối giữa các cư dân và thực hiện các hoạt động khác 

nhau như sau với mục đích tạo ra một khu vực mà người ta sống được tốt 

hơn. Hãy tham gia vào hiệp hội cư dân, tổ dân phố, và hội phường để tạo 

ra một khu vực mà người ta sống được tốt hơn. 

Ngăn chặn tội phạm

Để bảo vệ sự an toàn của khu vực, chúng tôi bảo trì 

và quản lý đèn đường và thực hiện tuần tra ngăn 

chặn tội phạm. 

Chúng tôi thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập 

phòng chống thiên tai, thu thập thông tin về phòng 

chống thiên tai và dự trữ vật tư khẩn cấp trong trường 
hợp có thiên tai. 

Hoạt động làm đẹp môi trường 

Tổ chức sự kiện 

Chúng tôi tổ chức các sự 

kiện họp mặt và các sự kiện 

truyền thống giúp giao lưu 

sâu sắc hơn giữa cư dân địa 

phương, ví dụ như lễ hội 

mùa hè và hội thể thao. 

Hỗ trợ cộng đồng

Ngoài việc hợp tác với các 

hoạt động phúc lợi xã hội và 

các hoạt động gây quỹ khác 

nhau trong cộng đồng, chúng 

tôi tăng cường liên hệ với 

cộng đồng bằng cách thực 

hiện hỗ trợ nuôi dạy con và 

các hoạt động hội người cao 
tuổi. 

Để bảo vệ môi trường sống 

thoải mái, chúng tôi thực 

hiện các hoạt động làm sạch 
khu vực và tái chế. 

Chúng tôi cung cấp thông 

tin về các khu vực quen 

thuộc bằng cách sử dụng 

bảng tuần hoàn và sự hợp 

tác với các tổ chức khác 
nhau trong khu vực. 

Cung cấp thông tin địa phương
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Ví dụ về các hoạt động cộng đồng chính  

Shimin kyodo Suish inka   

℡ 048-775-4597  FAX 048-775-0007 

Haraichi  Shisho   

℡ 048-721-1604  FAX 048-720-1113  

Kamihi ra  Shisho   

℡ 048-771-2315  FAX 048-770-1102  

Haraichi  Danchi  J ichikai  

℡ 048-722-2481  FAX 048-796-0287 

Nishi -Ageo Dai ich i  DanchiJ ich ikai   

℡ 048-726-2067  FAX 048-726-2067 

Hirakata  Shisho  

℡ 048-725-2004 FAX 048-780-1112  

Ooishi  Shisho   

℡ 048-725-1079 FAX 048-780-1114  

Ooya Shisho   

℡ 048-781-0121 FAX 048-780-1113  

Oyamadai  DanchiJ ichikai   

℡ 048-721-3752 FAX 048-721-3752 

Nishi -Ageo Dain i  Danchi  J ich ikai   

℡ 048-726-0131 FAX 048-726-1404 

【 Thúc  đ ẩy hoạt  động  l àm đ ẹp  môi  t rường】 
Để  bảo  vệ  môi  t rường sống thoả i  má i ,  chúng 

tô i  hợp tác  với  nhau  đ ể  t hực  h i ện  các  hoạ t  

động l àm sạch  khu  vực  và  tá i  ch ế .  

【 Hỗ  t rợ  cộng đồng】  
Ngoài  v iệc  hợp  tác  vớ i  c ác  ho ạ t  động phúc  

lợ i  xã  h ộ i  và  các  hoạ t  động gây qu ỹ  khác  

nhau  t rong cộng đồng,  chúng tô i  t ăng  

cường l i ên  hệ  vớ i  cộng đồng t ừ  t rẻ  em đến 

ngườ i  g i à  bằng cách  t hực  h iện hỗ  t rợ  nuôi  

dạy con  và  các  hoạ t  động hội  người  cao  

tuổ i .  

【 Hoạ t  động thể  thao  và  g i ả i  t r í】  
Chúng tô i  t ổ  chức  các  sự  k iện  họp  mặt  và  các  

sự  k iện  t ruyền  thống g iúp  g iao  lưu  sâu  s ắc  hơn  

g iữa  cư  dân  đ ịa  phương,  v í  dụ  như  l ễ  hộ i  mùa  

hè  và  hội  th ể  thao .  

【 Đả m b ảo  a n  n i n h  v à  a n  t o à n  c ủ a  k h u  v ự c】 
Để  ngăn chặn t ộ i  phạm vào  ban  đêm và  b ảo  

vệ  an  toàn  khu  vực,  chúng tô i  bảo  t r ì  và  

quản lý đèn  đư ờng và  th ực  h i ện  tuần t r a  

ngăn  chặn t ộ i  phạm khi  t r ẻ  e m đ i  học  và  

tan  học .  

▼ Liên  hệ 


