Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Үхэх шаардлага Шибуяа Яшумаса.
2017 оны 3-р сарын 24-нд Японы Мацүудуо хотод Чиба, Шибуяа Яшумаса нь хувь хүнгүй хүн байв. Эцэг эхийн холбоо
болон Хүүхдийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн ерөнхийлөгч Чиба муж дахь гүйцэтгэх үүргийн талаар товчхон
авч, LE THI NHAT LINH богино хугацаанд хулгайлсан, албадан шахаж, алсан. Дараа нь LINH-ийн биеийг хөнөөсөн.
Шибуяа Яшумасаг өдөр бүр үхсэнийхээ төлөө амь үрэгдсэн, эрүүдэн шүүж, тамлалаа. Өгүүллийн дараа түүний
хийсэн зүйл харамсдаггүй. Шибуяа Ясумаса бусад хүүхдүүдийг гэмт хэрэг үйлдэхийг үргэлжлүүлэн таслан зогсоох
арга хэрэгсэлийг хадгалж, хүүхдүүдийг өдөр бүр хөнгөвчлөх, хүүхдээ хөнөөж, хөнөөх боломж олгодог.
Shibuya Yasumasa 2017 оны 4-р сарын 14-нд баривчлагдсан. 2018 оны 7-р сарын 6-нд Шибасья Ясумаса Чиба шүүх
байсан
хорих хугацаа нь тодорхойгүй байна. Гэвч Шибуяа Яшумаса наманчлалыг нь мэдэхгүй хэвээр байгаа бөгөөд түүний
хийсэн бүхнийг үгүйсгэдэг.
Шибүяа Яшумасын үйлдсэн үйлдлүүд нь тэнгэр, газар, бурхдыг үл уучилдаг. Шибуяа Яшумаса бол орлуулшгүй хүн.
Шибуяа Яшумасаг тодорхойгүй хугацаагаар хорьж цагдан хорих ял оноосон бол шоронд хоригдох болно.
Шибуяа Яшумаса бусад хүүхдийг хулгайлах, алах, алах боломжтой болно. Ямар ч улс Шибуяа Яшумасатай адил
шийтгэл оноох ёстой. Шибуяа Яшумасаг Shibuya Yasumasa шиг бодож, үйлдэл хийдэг бусад хүмүүст үлгэр дууриал болгох хэрэгтэй.
Дэлхий даяар хүмүүс ямар ч хүүхдүүдийг алж устгахгүйн тулд арга хэмжээ авна.
Хүн бүр доорхи алуурчин Шибуяа Ясумасагаас цаазаар авах ялыг хүслээ.
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified)
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose.
●Contact：Name : LE ANH HAO ;
Address: 〒２７０ー２２０４ CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI ５－１５－６
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com ; (Website): http://partime.biz ; (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp

