
高知県外国人生活相談センターサポーター

Kami sedang mrekrut!！

Suporter untuk Pusat Pelayanan Konsulasi masyarakat Asing di Kochi

●Isi Kegiatan

・Mendampingi ke kantor administrasi (atau toko, dll) serta membantu mengurus
prosedur, dan lain-lain 
・Memberitahukan informasi pada warga asing mengenai “Konsultasi Lapangan” oleh 

KCCFR serta membantu kegiatan di hari-H
・Membantu menerjemahkan e-mail di KCCFR atau menginterpretasi jika ada

permintaan dai pihak luar（Bahasa Jepang⇔Bahasa Asing）

●Syarat Pendaftaran <*Kewarganegaraan tidak diutamakan>

・Di atas 20 tahun
・Dapat berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. 

Bagi pendaftar yang memiliki kemampuan bahasa Jepang dan bahasa asing yang 
tinggi, akan diminta untuk membantu sebagai penerjemah.

●Lainnya
・Karena kegiatan ini berbentuk sukarela, oleh sebab itu tidak ada honorarium（Akan 

tetapi, biaya transportasi akan ditanggung）
・Suporter termasuk dalam sukarelawan di KIA

Kami sedang merekrut sukarelawan (Suporter untuk Pusat Pelayanan
Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi) yang dapat bekerjasama di 
Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di Kochi
Maukah Anda membantu saudara dari negara asal maupun dari negara lain 
yang sedang kesulitan dalam berkomunikasi di Kochi?

Bagi Anda yang tertarik, 
jangan sungkan

menghubungi kami！Kami 
juga menerima warga

asing！

Mengenai cara pendaftaran dan rincia nkegiatan, 
silahkan mengecek di halaman baliknya.



高知県外国人生活相談センター
Kochi Consultation Center for Foreign Residents

〒780-0870 Kochi-shi Honmachi 4-1-37 Marunouchi Building
＊Terletak di lantai 1 Gedung KIA
Tel: 088-821-6440 Fax: 088-821-6441
E-mail :consultation@kccfr.jp  
https://kccfr.jp
Hari Operasional : Senin-Sabtu, pukul 09:00-17:00
＊Kami beroperasi dengan menerima tanggung jawab yang diberikan
Prefektur pada Kochi International Association

① Pendaftaran

Bagi pendaftar, silahkan mengisi “Form Pendaftaran Sukarelawan KIA” dan 
menyerahkan form ke KCCFR.
・Form dapat di unduh di website Kochi International Association atau di website KCCFR.
・Cara pengajuan: Dapat diserahkan melalui e-mail, FAX, atau pos. Dapat pula 
diserahkan langsung ke kantor KCCFR.
〒780-0870 Kochi-ken Kochi-shi Honmachi 4-1-37 TEL 088-875-0022 FAX 088-875-4929
＜info_kia@kochi-kia.or.jp＞

Sebelum kegiatan dilaksanakan, staf KCCFR akan memberikan beberpa pengarahan.
Setelah memahami dan menyetujui kegiatan ini, kami akan meregristasikan Anda sebagai
suporter

②Pengarahan
dan Registrasi

Jika akan permintaan supportere, kamin akan menghubungi Anda melalui telepon
atau e-mail dan mengaturkan jadwal kegiatan.
＊Biaya transportasi selama kegiatan akan dibayarkan setelah kegiatan selesai.
＊Jika diperlukan, kami akan meminjamkan alat penerjemah selama kegiatan
berlangsung (perlu koneksi Wi-Fi).

③Kegiatan

Agar dapat mengkonfirmasi isi kegiatan, setelah kegiatan selesai diharap untuk
mengisi form “Lembar Laporan Kegiatan” dan menyerahkan ke KCCFR.④Laporan

Kegiatan

Pelatihan bagi
Suporter

Kami mengadakan kegiatan pelatihan bagi para supporter. Kami harap Anda 
dapat meluanjgkan waktu dan menghadiri kegiatan ini. (1-2 kali setahun)

Konsultasi Lapangan di Kokusai Fureai Hiroba
2019
（Ohashi-dori, Kochi-shi, Oktober 2019）

Konsultasi dengan alat bantu mesin
penerjemah

Alur Kegiatan

＜Mengenai jumlah masyarakat asing di Prefektur Kochi dan konsultasi yang kami tangani＞
●Warga negara asing yang berdomisili di Prefektur Kochi sejumlah 4.746 orang (sampai Juni 2019), dan akan terus bertambah.

Tiongkok 1.133 orang (23,9%), Vietnam 996 orang (21%), Filipina 746 orang (15,7%), Korea Selatan 505 orang (10,6%), Indonesia 303 
orang (7%), dan dari negara lainnya dengan total keseluruhan 73 negara.
●Agar masyarakat asing dapat tinggal di Kochi dengan tenang, pada Mei 2019 “Pusat Pelayanan Konsultasi Masyarakat Asing di 
Kochi” dibuka sebagai loket konsultasi serta penyaluran informasi dalam berbagai Bahasa asing. Selama Juni 2019 – Maret 2020, 
terdapat total 321 konsultasi dari warga negara asing maupun dari pihak agen tenaga kerja. Isi dan bahasa pun beragam. Agar dapat
menerima beragam jenis konsultasi dari masyarakat asing di berbagai daerah di Prefektur Kochi, keberadaan supporter untuk
menginterpret konsultasi di luar kantor atau di luar jam kerja sangat penting.
⇒ Atas pengertiannya, kami harapkan kerja sama Anda sebagai supporter untuk membantu konsultasi mengenai kehidupan bagi

masyarakat asing.

Partisipasi di Ichinichi Goudou Kyousei
(Shimanto-shi, Kochi-shi, Oktober-November 
2019）


