OKAYASHI KOKUSAI KORYU KYOKAI 〒394-8510
OKAYASHI BAILAI KOTA LANTAI 4
TEL：（0266）24-3226 FAX：（0266）24-3227
E-mail：oiea@oiea.jp
URL：www.oiea.jp
MUSIM BUNGA TG-15-4-2008 インドネシア語
～Pemberitaan untuk masyarakat Okaya yang berbangsa asing untuk memberi tahukan tengtang kebudayan Jepang dan masalah kegiatan sehari-hari.
Berita ini akan di keluarkan setiap musim (setahun 4 kali). Kalau ada pertanyaan dan permintaan dapat menghubungi alamat atas.～

Lembaga Internasional Okaya、Pada tanggal 17 bulan 2 membuka
kembali acara temu bicara internasional yg ke tiga kalinya.Tema
pembicaraan kali ini adalah「Apa yg kami dapat lakukan untuk melindungi
bumi yang indah ini」。Berkumpul 16 orang dari 10 negara、membahas
masalah pemanasan Global.Ada peserta dari negara yg areal/luas
negaranya makin sempit diakibatkan dari efek pemanasan global ini,ada
juga dari daerah yg sedang menghadapi bahaya pulaunya akan
tenggelam kalau didiamkan begiitu saja.
Marilah kita memikirkan bersama perihal Pemanasan Global ini.
♦ ✧ ♦ ✧ ♦ ✧ ♦ ✧ ♦ ✧ ♦ ✧ ♦ ✧ ♦ ✧ ♦
Bumi,dihangatkan dengan energi dari matahari、dan sebagian dari
panas itu dilepaskan ke bulan 。Carbondioksida yang ada pada inti
udara/hawa（CO2）dll dan yg terdapat pada Gas gas Rumahkaca,dengan
menyerap panas、menghangatkan suhu、memelihara suhu bumi agar
bumi menjadi tempat hidup yg mudah bagi makhluk hidup..Akan tetapi
rumah kaca berefek,bila kekentalan suhunya menjadi panas,maka panas
ini akan sulit dipantulkan ke bulan dan bila suhunya melebihi suhu yg
dibutuhkan/over maka inilah yg disebut Pemanasan Global.
ど
Panas rata-rata pada permukaan bumi pada abad 20 berkisar 0.6℃
mulai dari tahun 1990sampai tahun
2100 suhu bumi diperkirakan
ど
cenderung naik berkisar 1.4～5.8℃ 。Mungkin dianggap suhu yg tdk
membahayakanakan、dibandingkan
dgn zaman gletser(zaman es) hanya
～ 6 ど
sedikit rendah 3 ～ 6 ℃ ,walaupun demikian perubahan ini ternyata
mempunyai efek terhadap bumi ,yg tak diduga..。Dan dalam abad 20 ini、
permukaan air laut cenderung naik 12～22cm。Lebih lagi abad sekarang
tahun 2100 diperkirakan menjadi meningkat 18～59cm,kalau hal ini
terjadi maka pada tahun 2080

seandainya permukaan air laut naik sampai 40cm 、 maka berefek
terjadinya garis panjang pantai dan dataran rendah. Selain itu bahaya
ekspansi makhluk hidup menjadi besar, menyebarnya wabah malaria dll,
penyakit tropic yg menyebar semakin luas di daerah panas、di setiap
pelosok dunia kerap terjadi keadaan cuaca yg abnormal,bertambahnya
udara panas,serangan penyakit yg mengganggu, produksi padi berskala
besar semakin menurun menimbulkan masalah serius kekurangan bahan
pokok(makanan) bagi dunia , mengakibatkan timbulnya beraneka ragam
dampak masalah.
Untuk mencegah pemanasan Global 、 /pengeluaran carbon dioksida
sebagai penyebab pemanasan global dan gas gas efek rumah kaca ini perlu
dicegah penyebarannya. Untuk itu tiap2 orang penting mengevaluasi
kembali cara hidup.。Contohnya・・・
・ Tdk terlalu menggunakan AC dan pemanas ruangan.
・ Tdk membiarkan lampu dan televisi menyala begitu saja dan
mencabut kontak listrik apabila tdk dipakai dlm waktu lama,serta
menghemat listrik.
・ Ｍｅｎｇｈｅｎｔｉｋａｎ ｐｅｍａｋａｉａｎＰｅｍａｎａｓ ａｉｒ ｄａｎ Ｒｉｃｅｃｏｏｋｅｒ
・ Tdk memasukkan barang berlebihan ke dalam kulkas。
・ Tdk membiarkan air kran berjalan terus menerus
・ Memakai ofuro bersama selama masih hangat,dan sisa airnya bisa
dipakai buat mencuci.
・ Membawa tas sendiri pada saat berbelanja、tdk menerima kantong
plastic dari toko
・ Sebisanya tdk memakai mobil,berjalan atau bersepeda、atau memakai
fasilitas transport umum.
・ Mematikan mesin mobil pada waktu parker.
・・・dan lain-lain、dan yg mudah yg bisa segera dilakukan dan dapat
menghambat/mengurangi CO2 /Karbondioksida。Dan、bersama itu juga
dapat menghemat pemakaian listrik,air,dan bensin.
Mulai sekarang dan secepatnya、apakah kalian tdk berpikir dari awal lagi?

☆Syair Keadaan alam musim bunga Jepang．～Mengenal dan enikmati budaya Jepang～
Memetik Teh (CHATSUMI)
茶摘み

Menanam Padi (TAUE)
田植え

Golden Week (GW)
ゴールデンウィーク

Ｄｉ Ｊｅｐａｎｇ ａｄａ kebiasaan minum teh
hijau dan merupakan minuman yg sangat
penting.、Memetik teh, dipilih batang dan daun
yg muda.Waktunya berbeda beda dan ini
tergantung pada lokasi iklim setempat. 、
Dilaksanakan dalam 10 hari dibulan 4 sampai
akhir bulan 5 ,memakan waktu selama 3
minggu,khusunya pada malam ke-80 yg
merupakan
masa
emas/masa
puncak,kira-kira mulai dari（tanggal 2 bulan 5）
dan diadakan selama 2 tiga minggu。Daun yg
telah dipetik dan telah dikukus/diuapi
itu
,pada
malam
hari
itu
juga
dikeringkan.Dahulu,.perempuan-perempuan
muda berkimono memakai tutup kepalawa
warna
merah
memetik
the
sambil
bernyanyi(lagu
memetik
teh),tetapi seiring
dengan
perubahan
waktu ,kesempatan, kebiasaan ini menjadi
hilang.

Semai padi/menanam padi、sebelum ditanam
di sawah, padi disemai dulu di tempat
penyemaian,menanam padinya dilakukan
mulai dari bulan 5 sampai bulan 6.Menanam
bibit padi、di mulai dari hari pertama musim
bunga( sampai 88hari) jatuhnya kira2 bulan
5tanggal 2) 、 setelah
masuk musim hujan
dipindahkan ke sawah。
Saat ini pada umumnya
memakai alat pertanian,tetapi sebelumnya
dilakukan di sawah yg tanahnya berlumpur
susah untuk berdiri. Sambil berbungkuk
mengambil bibit padi yang ada didalam kendi
yg diikat di pinggang benar benar merupakan
pekerjaan yg melelahkan dan membosankan。
Padi merupakan makanan pokok orang
jepang,berhasil tidaknya panen merupakan
jaminan hidup /kehidupan selama setahun。
Oleh karena itu menanam padi merupakan
pekerjaan yg penting 、 dahulu merupakan
pekerjaan bersama juga sebagai pesta
keagamaan.

Golden Week merupakan hari raya panjang di
jepang mulai dari tanggal 29 bulan 4 sampai tanggal
5 bulan 5 tetapi kadang juga diperpendek.Saat ini
diperingati sebagai hari raya ,tanggal 29 bulan
4(Hari Showa)tanggal 3 bulan 5 (Hari ulang tahun
Undang Undang Dasar) tanggal 4 bulan 5(hari
hijau), 5 bulan 5(Hari Anak).Banyak juga Orang dan
perusahaan yg libur dihari Tanggal 1 bulan 5(May
Day)ini.Hari biasa yg diapit
hari libur dijadikan hari
libur.Sehingga hari rayanya
menjadi panjang. Tanggal 4
bulan 5 adalahtahun 1985
(Tahun 60 Shouwa)tahun peraturan hari libur dan
kalau tdk berubah maka menjadi hari libur
warga.Dahulu karena hari liburnya loncat
loncatmaka
dikenal
dengan
sebutan
Tobiishirenkyu.
Dari sekarang,kalau undang2 hari libur tdk
berubah, tahun depan bulan 9 kira-kira tanggal 23
direncanakan menjadi liburan panjang yg bakal
disebut Golden weak musim gugur atau silver
weak.

Bagaimana kesan anda terhadap kota tempat tinggal anda？
Tentang pelaksanaa projek Beraneka ragam kebudayaan
Sebagai bisnis baru Lembaga Internasional Okaya mengadakan interview kepada penduduk/warga asing yang ada di Okaya ,Suwa
bagaimana perasaan/kesan mereka hidup dan tinggal di daerah Zona okaya dan Suwa.Kesan mereka dikumpul dan ditampilkan
bersama foto wajah mereka dalam panel,dengan konsep「Project keanekaragaman adat istiadat」、yg dibuka mulai dari 27 bulan 2
sampai tanggal 5 bulan 3 selama 8 hari di kota suwa (Haitsu dan Irufu Plaza Center) dgn tema「Hidup Bersama,Warga dunia,Pesan
dari Hati。Dengan menyebarluaskan pesan、berlatar belakang warga asing yg memiliki adat istiadat yg beraneka ragam sebagai
sumber kekayaan daerah yg penting diharapkan agar masyarakat semakin sadar ,bersama saling
mendengar senang dan susah、dan inipun diharap bisa berguna bagi kemajuan perkembangan
kota.。
Yg utama dari projeck kali ini ,direktur asosiasi International ,para anggota kritik、para anggota
sukarelawan yg telah tersusun, merencanakan interview、ada lebih dari 20 orang sukarelawan yg
berhasil diinterview yg diadakan selama sebulan.Brasil,China,Philipina,Amerika,Inggris,Korea dll.Dari
17 negara ada 41 orang yg berhasil diwawancarai dengan tiga point diantaranya[yg disenangi pada
daerah tempat tingggalnya],[Kesan dan tanggapan tiba di Jepang],[Apa yg diharapkan pada
kotanya].warga asing yg tampil pada panel mulai dari anak SD sampai pada orang berusia 50 tahun、
Lama tinggalnya pun bermacam macam ,mulai dari yg Cuma beberapa minggu sampai selama 19
tahun lebih
Selain warga asing、ada 20 orang jepang yg mempunyai hubungan yg beranekaragam「Hubungan
daftar kewarganegaraan 」 、 「 Hasrat berteman 」 、 「 Tempat kerja dan hal-hal lain 」 berhasil kami
wawancarai、berdasar wawancara ini、kami berhasil mendapatkan mendapatkan saran dan pendapat。
Dengan Harapan anda,saran dan pendapat,kami akan menjadikan Okaya sebagai kota ,tempat yg
mudah ditinggali dan menjadi kota yg ramah.
「 ～ Panel Pesan dari hati
nuraniージ展～」パネル

～Suara warga penduduk asing～
Perkenalkan 8 orang warga asing yg telah kami interview。Hasil lengkapnya telah kami cantum ,silahkan
dilihat.
Jeffryー・Jiー
Asal Amerika★Menetap 10
tahun

Mochizuki Imelda
Asal Philipina★Menetap 19
tahun

Rama Sofian
Asal Indonesia★7 tahun

Chou Yoku
Asal China★Menetap 6
tahun

Kesukaan pada kotaku

Kesukaan pada kotaku

Kesukaan pada kotaku

Kesukaan pada kotaku

Ada
danau
dan
lembah
yg Taman Yamabi,ada gedung olahraga Alamnya indah。Kamikochi,,gunung Norikura ,
hijau/pemandangan。Dihalaman rumah kami,
didaerahlingkungan sekitar。Alam alami yg gunungnya indah indah 。 Pesta rakyat yg
setiap hari kami minum kopi sambil
kaya ,Menyenangkan karena bisa bermain besar,badminton,booling .semuanya saya suka.
bersenang-senang
dgn anak-anak .

Suka duka tiba di Jepang
Kami senang bisa hidup sehat。Kami ingin
orang jepang ebih terbuka serta tdk
berprasangka buruk terhadap budaya dan
orang asing.

Harapan pada kotaku
Bagus seandainya ada kereta cepat menuju
Tokyo。Ingin kebebasan bagi truk yg masuk
ke perumahan serta kebebasan mengakses
internet..

Suka duka tiba di Jepang

Suka duka tiba di Jepang
Jepang adalah tenpat yg aman serta
lingkungan yg nyaman。Saya pikir negara
nomor satuyg terbaik didunia tetapi 、
akhir-akhir ini banyak terjadi peristiwa
membuat masyarakat menjadi resah.

Awalnya sulit berkomunikasi/ngomong dengan
gadis jepang,,tetapi akhirnya berjumpa dgn gadis
ideal dan menikah.

Harapan pada kotaku

Tahun kemarin saya berharap untuk tinggal
diperumahan pemerintah, tetapi setelah saya
tinjau, kondisinya buruk,,akhirnya niatnya saya
batalkan
。
Seandainya
di
reformReform/diperbaharui.? 。Ada banyak
taman yg kecil tetapi,tempatnya sempit lagi
pula bermainnya kurang.

Saya pikir dkota Okaya juga perlu
mengadakan patroli yg ketet 。 Serta
pengadaan bis untuk anak sekolah dan
pentingnya dibuat tempat/sarana untuk saling
mengenal、saling mengerti satu sama lain

Harapan pada kotaku

Adanya 4 musim 、 Danau Suwa serta
gunung2 disekitarnya yg indah. Saat cuaca
cerah bermobil menuju Kirigamine serta
melihat lihat gunung..。Karena saya suka
badminton dan tenis meja saya saya pulang
pergi ke club olahraga.

Suka duka tiba di Jepang
Bagus karena di Okaya ada tempat buat
belajar bahsa 。 Orang jepang semuanya
ramah-ramah,memegang teguh adat sopan
santundan mempunyai kesadaran yg tinggi.。

Harapan pada kotaku
Kelak kemudian saya ingin menetap di
jepang.。Mengurangi penganiayaan、perlunya
Komunikasi,saling mengenal danbergaul
degan bangsa bangsa lain.

TanakaYara
Asal Brasil★Menetap
7 tahun

So Conja
Dari Korea★Menetap20 tahu

Kesukaan pada kotaku.

Tempat yg saya senangi pada Kota saya

Menari tarian samba。Memberi
makanan kecil pada burung
bangau di danau Suwa、berlari,
berolah raga merupakan tempat
yg sangat bagus .

Saya senang pada segala yg ada dikota Okaya
Alamnya yg alami 。Saya senang karena semua
baik hati . Saya benar2 berterimskasih karena
anak2 bisa mengalami berbagai pengalaman
melalui fasilitas yg disediakan oleh kota

Suka duka tiba di Jepang

Suka duka tiba di Jepang

Saya suka karena ada banyak
lapangan kerja..Asal bekerja apapun
bisa dibeli.

Saya meglami kenangan tersendiri (cerita dulu）
Karena orang Jerpang dan korea sama saja
makanya saya senang hidup disini.

Harapan pada kotaku

Harapan pada kotaku

Ingin ada penterjemah bahasa di
Rumah Sakit dll.

Saya ingin mengajar/member tahu tentang
Asosiasi Internasional kepada Orang2 asing yg
susah dan kesepian。

Nolbert Gold Burgs
Ａｓａｌ Radpia★Menetap
10 tahun

Masshu Terald
Asal Inggris★3 bulan

Kesukaan pada kotaku
Okaya benar2 tempat yg bagus。

Suka duka tiba di Jepang
Awalnya saya pikir Jepang itu melimpah
dgn Teknologi/mesin, Hitech, Systemnya
ketat .Ternyata saya salah…

Harapan pada kotaku

Kesukaan pada kotaku
Saya sangat senang dengan
G.Yatsugatake. dan Danau Suwa

pemandangan

Suka duka tiba di Jepang
Semua bersahabat,saya banyak menerimabimbingan.
Makanya mudah tinggalnya..。Saya senang Jepang,saya
suka masakan Jepang.。Ragian kacang kedelai,tetapi
saya tdk suka dgn kacang hijau yg direbus。Walaupun
musim salju dingin,saya senang bermain ski.Saya belajar
bhs jepang,tapi kaninya sulit.ya!?..

Setibanya di jepang saya khawatir dengan
masalah pendidikan anak.。Karena tidak
ada orang jepang yg siap
Harapan pada kotaku
membantu,betul2setengah mati.。 Baca
Tulis diperlukan untuk hidup di jepang。 Seandainya event Internasional makain banyak ,makin
Saya ingin anak2 bisa menyesuaikan diri baik。Semaikin baik jika ada banyak kesempatan untuk
dgn bhs jepang.
saling mengenal antara orang asing dan orang jepang

～Suara orang jepang～
Ke pada orang jepang「Apakah anda berhubungan dgn warga asing di sekitar lingkungan anda」setelah di
interview sepertinya banyak. Ada yg bekerja bersama、dan sebagai tamu,saling tolong menolong ,melakukan
pekerjaan penting bersama。Banyak yg berpendapat bahwa komunikasi di tempat pekerjaan、seiring dengan
waktu 、 masalah bakal hilang.Tentu saja setelah kerja bisa makan bersama,bermain ,kadang sebagai
sukarelawan mengajar bhs jepangng.Kadang juga menerima tamu menginap sementara,banyak juga orang yg
saling kenal di tempat belajar bhs asing、tetapi karena tegang pada saat bicara akhirnya banyak yg tdk ingin
berhubungan.。Akan kami perkenalkan 4 orang jepang yg berhasil kami wawancarai。
Yuki Takabayashi

Jiro Iwasaki

Kozue Iimori

Natsuki Yoneyama

Hubungan dgn warga asing

Hubungan dgn warga asing

Hubungan dgn warga asing

Hubungan dgn warga asing

Cuma sekedar bertegur sapa dgn
pelanggan/tamu.Di permandian air panas atau
club sport dll.tolong sapa ya!/tolong bertanya
sendiri ya!。

Dikelas percakapan bhs inggris saya bertukar
/diskusi dengan guru dari Amerika。Bisnis
pribadi live house Jazz hasil kerja sama dgn
orang Inggris .

Yg saya harapkan di tempat
pertemuan

Yg saya harapkan di tempat
pertemuan

Sebagai pembimbing 14 orang
pemagang asia yg ada diperusahaan.。
Mereka bisa langsung terbiasa dgn bhs
jepangoleh karena itu tdk ada
masalah. 。 Saja juga sebagai
sukarelawan mengajar bhs jeopang.。

Musim panas ！ Ditaman Sekichi
Suwa,bersama
mengadakan
pasar
kecil,masakan ibu pertiwi/khas を melakukan
kegiatan diluar rumah、Live、Pingin melakukan
pesta kembang api di malam hari.。

Menikmati bersama tenis dan lagu、Saya ingin
mengetahui perbedaan dari kebiasaan
sehari-hari,cara berpikir,kebudayaan・Saya juga
ingin bertukar dng nginap sementara。

Sebagai kepala sekolah Sekolah dasar/SD saya
melindungi dan berkontak langsung dgn anak
–anak warga asing,dan juga menerima orang yg
nasehat/diskusi.Sebagai
meminta
pelindung,berbicara pelan 、 kadang saya
membantu menulis hiragana 。 Pada anak yg
kesepian/sendiri、saya berusaha mendorongdgn
member semangat 「 Yuk kita berusaha
bersama！」。

Ingin mempromosikan、tempat
Taman yg ada disekitar Danau Suwa..Waktu
siang benar2indah dgn pabntulan cahaya
matahari.Malampun cahaya lampu kota seperti
permata,indahhh.Rileks berendam kaki di air
hangat buat kaki。Sedang pada saat musim
dingin,bebek dan burung putih/bangaunya
cantik-cantik.

Ingin mempromosikan、tempat

Yg saya harapkan di tempat pertemuan
Lebih bagus kalau orang jepang berbicara lebih
santai.。Anaka brasilpun berbicara bhs Portugal、
Saya ingin anak jepangpun secara positif belajar bhs
portugal。Saya ingin semua berusaha agar bisa
bersenang
–senang
dan
bergembira
bersama-sama.

Ada tempat pertunjukan ,dimana lagu sebagai
inti pada live house menampilkan performans
silahkan mengunjungi dan tolong beri
semangat。Saya ingin mempromosikan daun
merahnya/sebelum gugur Taman onodachi..
Ingin mempromosikan、tempat
Saya tahu ada banyak orang yg ingin
Taman
Yamabi, pesisir danau Suwa,perpustakaan
bertukar/bertemu pengalaman,saya ingin
mereka bisa bersenang menikmatai event,pesta swasta. skett dan bermain salju. 。 Bermain
Kartu ,Gasing Jepang. .
kebudayaan yg ada di Okaya.

Yg saya harapkan di tempat
pertemuan
Bisa saling mengerti,tolong menolaong
di dalam pekerjaan、ingin kehidupan yg
menyenangkan

Ingin mempromosikan、tempat
Perusahaan kami melakukan kegiatan
bermain ski serta melihat bunga。
Mudah2an bersenang-senang dengan
4 musim 。 Ingin pariwisata dalam
negeri.。

Hasil wawancara ke warga keturunan/asing.
「Yg anda senangi pd tempat tinggal anda「Kota」、tempat、lokasi？」
★Kegemaran、tempat★
１．「Ｍｅｎｉｋｍａｔｉ ｋｅｉｎｄａｈａｎ ａｌａｍ」
Dimusim semi, melihat bunga Plum,Sakura dll.Musim panas、
pesta kembang api di Danau Suwa,musim gugur daun berwarna
merah, 、 sedang musim dingin kolam air panas,ski dll 、
mengarungi 4 musim dan menikmati alam 、 dan dengan
menyentuh alam dapat rileks ..ini merupakan jawaban yg
terbanyak.
2.「Pesta perayaan dan event」
Saya terharu pertama kali mendengar suara genderang yg besar、
dapat menari tarian ibu pertiwi、bisa menimba berbagai macam
pengalaman kegiatan diluar pelajaran sekolah yg diadakan oleh
pihak kota,serta melalui event/pesta pesta kecil bisa saling
berjumpa dan berhubungan dgn banyak warga setempat.
3.「Ramah dan Baik hati」
Semuanya anak- memberi salam、hidup aman、bersih bersih
serta membersihkan salju.Semuanya bekerja sama menjaga
kebersihan、Bnyak yg menilai/kalkulasi dari sisi Zona wilayah.

「Kesan dan anggapan tiba di
Jepang？」
No.1 Keamanan yg baik、Kota yg bersih
Banyak yg berpendapat seperti ini,Pencuri ・ Sarang
persembunyian,kejahatan。Sepertinya banyak yg bersandar pada
kesan seperti ini
No.2 Dingin
Warga yg datang dari negeri yg hangat、menyadari benar akan
dinginnya
ShinshuTuan
tuan
tolong
menjaga
kondisi
badan/kesehatan.
No.3 Bahasa jepang、Kata hormat yg sulit.
Bukankah orang jepang sendiripun berpikiran yg sama？Orang
Jepang yg mengerti tentang pemakaian tata/bahasa yg sopan dan
benarpun kelihatannya sedikit. 。 Sulitnya Kanji dan Bahasa
Jepang kelihatannya merupakan penyebab yg besar
No.4Orang Jepang Baik hati、Tahu adat sopan santun.
Menolong waktu kesusahan dll、Banyak yg berpendapat demikian.。
Semakin banyak orang baik maka saya piker semakin baik.
No.4 Ketat terhadap waktu 、taat peraturann
Kenapa begitu bermoral terhadap waktu,ada yg benar2 tdk
mengerti.Ini juga termasuk salah satu keistimewaan/cirri khas
negara Jepang.。
No.5 Bekerja diam.
Ini merupakan pendapat dua sisi ,positif atau negative.Seperti
robot・・・..,Dibilang apa ya?。
No.5 Makanan Jepang enak.
Yang digemari adalah sushi/nasi diatasnya ikan mentah、irisan
daging ikan mentah.type daging2an、ikan sampai kejenis masakan
rumah tanggasa,benar2 ada banyak aneka ragam. 。 Makanan
asli/original yg kelihatannya memiliki daya tarik yg dalam baik bagi

★Tempat yg disenangi★
No.1 Danau Suwa
Cara menikmati hari tiap2 orang itu berbeda beda、ada yg senang
berjalan-jalan,joging,melihat Sakura yg ada di sepanjang sisi danau
Suwa、bersantai sambil merendam kaki di air panas(onsen kaki)、
melihat pemandangan yg menghijau、memuaskan bisa menikmati
matahari senja、memancing dan berolah raga dll.Dengan cara hidup
berbeda2 kelihatannya menyenangkan sekali menikmati Suwa.cara
hidup berbeda.
No.2 Taman
Bersepeda di taman dan bumeran、bisa melihat keseluruhan kota
Suwa dari observation taman、melihat pemandangan malam kota
dari taman yg benar2indah、Anak anak,orang dewasapun benar2
melewati/menikmati waktunya yg sempurna.
No.3 Gunung・Dataran tinggi dan Air panas
Bermain
Ski
,Snowboard 、 mendaki
gunung 、
driver .....menyenangkan 、 pemandangan yg indah 、 Tuan tuan
sekalian sepertinya begitu menikmati setiap musim yg ada.

。Pendapat/tanggapan sebagian golongan/pihak.
●Peraturan dan tekanan yg terlalu ketat dan berlebihan.s
● Karena orang asing ,tdk diberi salam,merasakan adanya
diskriminasi/perbedaan golongan.
● Pembunuhan dalam keluarga,munculnya banyak berita berita
tentang pembunuhan keluarga sendiri
membuat masyarakat
menjadi gelisah/kegelisahan sosial、
● Orang jepang tdk ngomong terus terang terhadap suatu
masalah,tdk tahu pikiran belakang mereka,membuat malu masuk
Onsen.

「Di kota tempat tinggal anda」
keinginanmu.･･･」
Orang asing yg tinggal di kota ini,sudah tentu masing2 memiliki
banyak harapan/keinginan,tetapi yg paling besar ternyata adalah
fasilitas untuk umum.、
Hal ini berrhubung banyaknya warga asing yg tidak memiliki SIM。
Kemana-mana cuma dengan kereta,bis,yg beroperasi Cuma sekali
setiap jamnya, jadwal jam kereta terakhir yg cepat selesai、Bis yg tdk
praktis,kelihatannya merupakan sebagai gangguan /hambatan besar
didalam kehidupan sehari hari.
Selain itu fasilitas papan reklame/iklan、ingin papan petunjuk jalan
berbahasa lain 、 ingin bahan2 pelajaran berbahasa jepang ada di
perpustakaan,ingin informasi tentang fasilitas perlengkapan
umum,ingin adanya penterjemah bahasa di rumah sakit 、 dll.
Sepertinya kebanyakan pendapat ,berkaitan dng masalah kehidupan
sehari-hari.Selain itu juga agar bisa menetap lebih lama dijepang、
serta mendapat hak untuk memilih/hak memilih.
、 Berusaha menjaga kestabilan keamanan kota,dan mudah2an
organisasi internasional semakin bertambah banyak.

