
 

 
 

 
Sa mga Hindi pa Kasapi ng Neighborhood Association (Jijikai)  

Para sa Matiwasay na Pamayanan,  

Maging Kasapi sa Jichikai ! 

 

Tochigi City 

                                    Federation of Neighborhood Association of Tochigi City 

                 Jichikai 

 

Ang”Jichikai” ay boluntaryong samahan na pinapatakbo  ng mga households sa isang 

lugar. At ang membership fee na galing sa 

mga kasapi ay ginagamit sa pagpapalaganap 

ng pampublikong  

mga impormasyon, mga aktibidad sa 

pagpapanatiling malinis ang ating kapaligiran 

at iba pang gawain ukol sa pagkatiwasay ng 

ating pamahayanan. 

 Sa kasalukuyan may ganap na 470 

kasaping “Jichikai”sa lungsod ng Tochigi. 

At halos lahat ng households ay kasapi sa mga ito. Dahil sa pakikilahok sa mga ibat ibang 

gawain at aktibidad sa ating pook na tinitirhan, naniniwala kami na ito ay magbubuo ng 

magandang relasyon sa ating kapwa residente sa ating lugar. At dahil din sa mga panahon 

ng emergency o kagipitan, ang ating kapwa residente ang una nating maasahan. Kaya 

ninanais namin na lahat sana ay makisapi sa Jichikai sa ating lugar. 

 Maging bahagi sa mga aktibidad ng ating Jichikai sa ating lugar at 

hinihintay namin ang inyong pakikilahok sa ating samahan. 

 

Paraan ng Pakikilahok at iba pang mga Katanungan. 

  Pangalan ng Jichikai                          

  Person-in-Charge                           

Contact  No.                             



 

 
 

 

 

Ang Jichikai ay para sa Katiwasayan ng Pamayanan 

At ang mga Pangunahing Layunin ay ang mga Sumusunod: 

 

 

 Ang mga pampublikong 

impormasyon at anunsyo ay 

ipinamamahagi sa mga Jichikai na 

kung saan ito naman ay 

ipinagbibigay alam sa bawat kasapi 

nito sa pamamagitan ng sirkulasyon 

ng mga imporsyon (“Kairan”) 

 

 
Ang pag”install”ng mga ilaw sa madilim na 

kalye. Gayundin, ang pagsasagawa ng mga 

Disaster Drills para sa paghanda sa mga 

malakihang  kalamidad gaya ng lindol o baha. 

 

 
CRIME AT DISASTER PREVENTION 

 

 
PAMPUBLIKONG IMPORMASYON 

Para sa mga aktibidad ukol sa pagpapanatili ng 

magandang kalusugan ng hindi lamang  ng mga 

kabataan o senior citizens kundi sa lahat ng edad sa 

pamamagitan ng partisipasyon sa Sports, Cultural at 

iba pang Festivities sa ating lugar upang lalong 

lumikha ng magandang pagkakataon sa 

pakikipagkaibigan sa ating kapwa residente sa ating  

komunidad. 

Pagtatalaga ng mga Garbage Stations sa 

pagtatapon ng basura at pangangasiwa nito upang 

mapanatiling laging malinis.  

At kasama na rin dito ang parehong gawain  para 

sa mga malalapit na ilog o parks. 

 

GAWAING PAGPAPALINIS  SA  ATING KAPALIGIRAN 
 

FRIENDSHIP AND SOCIAL EXCHANGE ACTIVITIES 

 


