
ENCOM YOKOHAMA
ỦY BAN NGƯỜI TỊ NẠN, 
TẠM TRÚ VÀ DI DÂN 
GIÁO PHẬN YOKOHAMA

Gặp gỡ . . .
 Truyền thông
 Cộng đoàn
 Hiệp thông

HÃY CỘNG TÁC VỚI CHÚNG 
TÔI BẰNG CÁCH

Đồng hành cùng họ đến cơ quan chính 
phủ, văn phòng luật sư

Thăm viếng bệnh nhân và trung tâm 
giam giữ

Giúp chuyển ngữ các văn bản

Giúp các công việc văn phòng ..v..v…

Chi phí hoạt động của ENCOM YOKOHAMA 
được hỗ trợ từ sự đóng góp của các bạn, và 
từ Giáo phận Yokohama. 
Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.

Số tài khoản bưu điện: 00270-7-98145
Tên tài khoản: ENCOM YOKOHAMA
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Yokohama-shiei chikatetsu

CÁCH ĐI ĐẾN

ENCOM YOKOHAMA
ỦY BAN NGƯỜI TỊ NẠN, TẠM TRÚ VÀ 
DI DÂN GIÁO PHẬN YOKOHAMA

1-13 Sueyoshi-cho, Naka-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Japan 231-0055 
Trong khuôn viên Nhà Thờ SUEYOSHI-CHO 
Te l: 045-315-7040
Fax: 045-315-7080
Email: encomyoko@gmail.com

Văn phòng ENCOM làm việc từ Thứ Ba đến 
Thứ Sáu, từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều.



NỘI DUNG 
HOẠT ĐỘNG

LÚC KHỞI ĐẦU… 
Vào năm 1990, Giáo phận Yokohama chính 
thức bắt đầu hoạt động hỗ trợ cho những 
người di dân đang sinh sống tại Nhật, hướng 
đến một xã hội cộng sinh đa văn hóa, nơi tất 
cả mọi người thuộc bất kỳ nguồn gốc và 
quốc tịch nào, cũng có thể chung sống cùng 
nhau trong sự hòa hợp.
   Hơn hai mươi năm đã qua từ dạo ấy, hoàn 
cảnh của những người di dân đã đi qua 
những giai đoạn khác nhau. Cũng như 
những danh xưng của tổ chức mục vụ Giáo 
phận Yokohama cũng đã nhiều lần thay đổi. 
Nhưng cho tới ngày nay, theo tiếng gọi của 
Đức Giêsu, Giáo phận Yokohama vẫn tiếp 
tục hoạt động cho sự nhận thức về mục tiêu 
này.

SỨ VỤ CỦA CHÚNG TÔI…
Hoạt động hướng tới việc xây dựng một xã 
hội nơi con người có thể cùng chung sống 
với nhau, vượt qua những khác biệt về 
chủng loại, quốc tịch, một cộng đoàn anh 
em, nơi mà nhân phẩm con người như là 
con cái Thiên Chúa được tôn trọng.

ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC
•  Huấn luyện thiêng liêng và nhìn lại những 

giá trị quan
• Ý thức căn tính
• Huấn luyện khả năng lãnh đạo
• Những vấn đề di dân
• Ý thức sứ vụ
• Giúp đỡ việc học cho các trẻ em
• Lớp Nhật ngữ

XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN 
•  Mở rộng việc truyền thông và trao đổi thông tin 
•  Thiết lập mạng lưới với các cộng đoàn khác, 

cũng như với các đoàn thể hỗ trợ người di dân

MỤC VỤ THUYỀN VIÊN (AOS)
•  Đáp ứng nhu cầu của những thuyền viên, 

giúp mọi người ý thức về hoàn cảnh sống 
của họ.

HOẠT ĐỘNG GIÚP ĐỠ TƯ VẤN
• Những vấn đề của cuộc sống hàng ngày
• Vấn đề lao động
•  Hôn nhân quốc tế và những vấn đề liên quan 

đến gia đình này
• Y tế
• Thăm viếng trung tâm giam giữ
• Thị thực visa / bắt giữ /giam giữ

VẬN ĐỘNG XÃ HỘI
•  Nâng cao ý thức nhân quyền của mọi người, 

để bảo vệ nhân phẩm của những người di dân 
cũng như gia đình họ  


