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Misyon at Kaalaman ng mga Kawani ng 
Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan 

 
   Ang “Misyon at Kaalaman ng mga Kawani ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan” at lahat ng kawani ng 

Kawanihan na may kaugnayan sa Imigrasyon ng Japan ay gagampanan ang kanilang mga tungkulin nang 
may kumpiyansa at kapurian ng hindi nakakalimutan ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ng mga tao, 
ipinapakita nito ang misyon at kaalaman na dapat tuparin ng mga kawani ng Kawanihan ng Imigrasyon ng 
Japan upang maisakatuparan ng maayos at matugunan ang tiwala at mga inaasahan ng mga tao. 

 
[Misyon ng mga Kawani ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan] 
   Ang pamamahala sa imigrasyon, na awtoridad ng mga soberanong nasyon, ay nagiging mas mahalaga sa 
modernong internasyonal na komunidad. Kabilang dito, ang pangunahing tungkulin ng Administrasyon ng 
Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan, habang ginagalang ang mga karapatang pantao ng lahat ng tao, ay ang 
patiyak ng patas na pamamahala sa imigrasyon ng mga taong pumapasok o umaalis sa Japan at ng tirahan 
ng lahat ng mga dayuhang naninirahan sa Japan, pagprotekta sa mga refugee at paggawa ng mga 
komprehensibong pagsasaayos upang mapabuti ang kapaligiran para sa pagtanggap ng mga dayuhan. 
   Sa Japan, ang Administrasyon ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan, na gumaganap sa mga tungkuling 
ito, ay aktibong tumatanggap ng mga dayuhang sumusunod sa mga patakaran, habang hinaharangan ang 
pagpasok at paninirahan ng mga dayuhang nagbabanta sa kaligtasan at seguridad ng Japan at tinitiyak na 
sila ay umalis sa Japan, sa pamamagitan nito , layunin na maisakatuparan ang maayos, mahigpit, at angkop 
na pamamahala sa imigrasyon at paninirahan. Layunin din na makipagtulungan sa ibang mga bansa at 
internasyonal na organisasyon upang kaagad at mapagkakatiwalaang protektahan ang mga tunay na 
nangangailangan ng asilo. Maliban dito, sa pakikipagtulungan sa mga kaugnay na organisasyon, nilalayon na 
maisakatuparan ang isang simbiotikong lipunan kung saan ang lahat ng mga mamamayang Hapon at mga 
dayuhang tinanggap sa lipunang Hapon ay maaaring mamuhay nang sama-sama bilang mabuting 
magkakapitbahay. Misyon ng Administrasyon ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan, at misyon ng mga 
kawani ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan, na maghanap ng isang prestihiyosong posisyon sa 
internasyonal na komunidad sa pamamagitan ng pag-ambag sa pagsasakatuparan ng isang maayos na 
lipunan sa Japan, at ang mahusay na pag-unlad ng ekonomiya at lipunan sa pamamagitan ng 
pagsasakatuparan ng mga ito. 
 
[Kaalaman ng mga Kawani ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan] 
   Ang lahat ng mga kawani ng Administrasyon ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan, bilang mga 
empleyado ng pamahalaan, ay laging isinasaisip na sila ay mga tagapaglingkod ng buong nasyon, at batid nila 
na may misyon silang mag-ambag sa pagsasakatuparan ng isang maayos simbiotikong lipunan at dapat 
nilang tugunan ang tiwala ng mga taong nagtiwala sa kanila ng isang seryosong misyon. 
   Para dito, habang binibigyang-pansin ang mga sumusunod na punto, pinanatili nila ang mataas na etika 
sa propesyon, nagsusumikap para sa patuloy na pagpapabuti ng sarili, at habang palaging itanong ang sarili 
kung ang paghuhusga ay talagang para sa interes ng lipunan sa kabuuan, may kumpiyansa at kapurian na 
isinasagawa ang makatarungang paghuhusga at tapat na ginagampanan ang mga tungkulin. 



1  Magkaroon ng kapurian bilang isang dalubhasa ng Administrasyon ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan 
   May kamalayan bilang isang dalubhasa ng Administrasyon ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan, 
binabasa nang mabuti ang mga batas at regulasyon, pinapalawak ang kaalaman sa negosyo, at sumusunod 
sa mga kinakailangang pamantayan. 
 
2  Magkaroon ng malawak na pananaw at pagbutihin ang paggawa ng trabaho 
   Palaging magsumikap na maunawaan ang mga kalakaran sa lipunan kabilang ang mga internasyonal na 
gawain, palalimin ang kultura at mabuting pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasanay at iba't ibang 
karanasan sa lipunan, magkaroon ang isang malawak na pananaw at kakayahang umangkop sa pag-iisip, at 
gamitin ang mga ito sa paggawa ng mga tungkulin. 
 
3  Magkaroon ng makatarungang paningin at pakiramdam ng pagpapabuti 
   Palaging magkaroon ng kamalayan kung ang gawain ay isinasagawa nang makatarungan, at huwag mag-
atubiling magpahayag ng mga kuro-kuro sa mga puntong nangangailangan ng pagpapabuti, o suriin ang mga 
ito ng sarili. 
 
4  Igalang ang mga karapatang pantao at karangalan, at panatilihin ang kagandahang-asal 
   Igalang ang mga karapatang pantao at karangalan, pakitunguhan ang mga tao nang magalang at maging 
magalang habang nagbibigay ng nararapat na pagsasaalang-alang sa kanilang posisyon, kultura at kaugalian 
sa lahat ng sitwasyon na sila ay nakikipag-ugnayan sa mga tao. 
 
5  Maging kalmado habang inuunawa ang kanilang damdamin 
   Habang inuunawa ang damdamin ng kausap, iwasan na matangay ng emosyon, laging tugunan ng 
matatag. 
 
6  Pagandahin ang kakayahan sa pakikinig at pag-uusap 
   Makinig sa iba't ibang opinyon sa loob at labas ng bansa, magsusumikap na gumawa ng mga desisyon na 
malawak na naaayon sa mabuting pakiramdam ng mga tao, na hindi naimpluwensyahan ng mga nakalipas na 
bagay, magbigay ng mga kinakailangang paliwanag upang magkaroon ng pang-unawa sa lipunan sa kabuuan, 
kabilang ang mga partidong may kinalaman, at aktibong nagpapakalat ng impormasyon. 
 
7  Bumuo ng magandang relasyon sa mga kaugnay na partido at organisasyon 
   Sa pagkilala na ang makatarungang Administrasyon ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Japan ay hindi 
maisasakatuparan nang walang pag-unawa at pakikipagtulungan ng mga kaugnay na partido at organisasyon, 
sisikapin na bumuo ng magandang relasyon sa mga kaugnay na partido at organisasyon, sa loob ng bansa at 
internasyonal, pampubliko at pribado. 
 
8  Lumikha ng isang mahusay na maaliwalas na klima sa organisasyon 
   Ang mga empleyado ay gumagalang sa isa't isa, malayang magpahayag ng kanilang mga kuro-kuro, at 
nagsusumikap na lumikha ng isang bukas na kultura sa organisasyon kung saan maaari silang agad na 
kumonsulta at mag-ulat ng mga bagay na nahihirapan silang hatulan, ang organisasyon ay nagkakaisa at 
hindi nahahati sa pagtugon sa mga gawain. 


