
  

Về tư vấn liên quan đến tiêm chủng vắc xin cho người 

nước ngoài 

Hỗ trợ người nước ngoài có nguyện vọng tiêm chủng vắc xin vi rút 

corona chủng mới.Hãy gọi điện thoại nếu gặp khó khăn như không 

biết cách đăng kí tiêm, không đọc được phiếu tiêm. 

Đối ứng bằng tiếng Việt. 

〇Bàn tư vấn, hỗ trợ đăng kí tiêm chủng vắc xin  

cho người nước ngoài tại Fukui 

Tel 0776-88-0062  9:00~ 18:00 （thứ ba, thứ năm đến 8 giờ tối）. 

〇Bàn tư vấn, hỗ trợ đăng kí tiêm chủng vắc xin  

cho người nước ngoài tại Reinan Fukui. 

Tel 0770-21-3455  9:30~18:00   

（thứ năm đến 8 giờ tối, chủ nhật tuần thứ 1 và tuần thứ 3 từ 12 giờ trưa） 

Bắt đầu lớp học tiếng Nhật FIA 
Lớp học tiếng Nhật bắt đầu từ tháng 5！Có 4 lớp học phù hợp với năng lực từ sơ cấp đến sơ trung cấp.  

Thời gian: ngày chủ nhật từ 15/5 đến 11/9 （Kì I） 

Địa điểm: Phòng đào tạo 1, 2 tầng 2 của hội quán giao lưu  

quốc tế Tỉnh Fukui 

Học phí: 4000 yên (15 buổi) 

★Có lớp học cá nhân “Private Lesson” có thể học dựa theo thời gian rảnh và  

năng lực tiếng Nhật của học sinh. 

Hỏi đáp：Quầy thông tin, tư vấn tại tầng 1  

Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui  

Bạn có biết đến 「つなひろ」 ？ 
Là web site học tiếng Nhật 「つながるひろがる にほんごでのくら

し」（Viết tắt：つなひろ） mà người nước ngoài có thể học tiếng 

Nhật ứng dụng trong đời sống sinh hoạt thường ngày. Có thể 

học bằng 14 thứ tiếng. 

URL https://tsunagarujp.bunka.go.jp/ 

  

 

 

 

 

   

  

 

■Kì thi năng lực tiếng Nhật lần 1 năm 2022 

Thời gian: ngày 3 tháng 7 (chủ nhật) 

Lệ phí: 6,500 yên 

Thời hạn đăng kí： đến 5 giờ chiều ngày 15 

tháng 4(thứ sáu). 

Có thể đăng kí qua mạng JLPT 

■Lớp học hỗ trợ tiếng Nhật cho người 

 nước ngoài có con nhỏ 

Việc học tiếng Nhật được hỗ trợ bởi các nhân viên  

tình nguyện. Người giám hộ cũng có thể tham gia cùng. 

■Phòng giao lưu tiếng Nhật –“Shaberi ba” 

Là nơi có thể vui vẻ giao lưu và cùng học tiếng Nhật. 

Hỏi đáp: Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Fukui（FCIA） 

Tel 0776-97-5020 

 

Tờ thông tin đa ngôn ngữ - Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui (Fukui International Association, FIA)  năm 2022                Tiếng Việt 

(ベトナム語) 

★Trong trang web có các video có phụ đề về các hoàn cảnh khác nhau như đi mua sắm, đến 

ngân hàng, đến ủy ban hành chính,.... Hơn nữa, có thể kiểm tra năng lực tiếng Nhật của bản 

thân xem nên học tiếng Nhật ở trình độ nào. Hãy xem thử nhé! 

https://www.jlpt.jp/
https://www.facebook.com/fukuikokusai/
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kokusai/support_desk_v.html
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/nihongo/josetsu_vt2022.pdf


Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan  

〒914-0063 Tầng 2 tòa nhà Aquatom Tsurugashi Kagurachou 2 Choume 2-4  

Tel  0770-21-3455  Fax  0770-21-3441  Email  reinan@f-i-a.or.jp 

Thời gian mở cửa Thứ ba - tư - sáu - bảy: từ 9:30 đến 18:00  Thứ năm: từ 9:30 đến 20:00 kuatomu tầng 2 

Chủ nhật tuần thứ 1 và 3 từ 12:00 đến 18:00 

Ngày nghỉ Thứ hai của tuần thứ 2 và 4, chủ nhật của tuần thứ 5, Ngày  

lễ quốc dân, ngày nghỉ bù, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 

Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui 

Tel  0776-28-8800   Fax  0776-28-8818  Email  info@f-i-a.or.jp  

Thời gian mở cửa  Từ 9:00 đến 21:00 

Ngày nghỉ  Ngày lễ quốc dân, ngày nghỉ bù, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 

Cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé♪ 

Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã tới！ Mọi người hãy làm theo các biện pháp phòng tránh lây nhiễm rồi cùng đi ngắm hoa nhé. 

Dưới đây là những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng được chọn. Những ai ở gần hay chưa từng đi thì hãy ghé thăm nhé！ 

□Tư vấn trực tiếp 

Ngày 16/4 (thứ bảy), 21/5 (thứ bảy)  

từ 13:00 đến 16:00 

□Tư vấn qua điện thoại ngày 23/4 (thứ bảy), 28/5

（thứ bảy） từ 13:00 đến 16:00 

Hội tư vấn pháp luật miễn phí cho 
người nước ngoài. 

Ngày 2/4 (thứ bảy), 14/5 (thứ bảy) 

từ 13:00 đến 16:00  

Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập 
cảnh, tư cách lưu trú cho người nước 

ngoài. 

Bạn có đang gặp vấn đề bạo lực từ bạn đời không？ 

Thứ năm: từ 10:00 đến 17:30 

Tư vấn về DV cho người nước ngoài 
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Website 

Hội tư vấn miễn phí cho người nước ngoài  (Hãy đặt trước)  Tư vấn về những vấn đề như tư cách lưu trú,  

đón gia đình, nhập quốc tịch, vấn đề liên quan đến pháp luật, tuyển dụng, kết hôn, tai nạn giao thông, khoản nợ phức tạp phải trả, DV※,...  

■Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tại FUKUI   Tel  0776-82-0062 

Lời chào từ REINAN！ 
Giới thiệu về trung tâm giao lưu quôc tế Reinan tỉnh Fukui. Trung tâm được thành lập vào 

tháng 5 năm Heisei thứ 5 tại thành phố Tsuruga với tư cách là nơi hoạt động giao lưu quốc 

tế khu vực Reinan. Vào tháng 3 năm Heisei thứ 29, trung tâm chuyển đến tầng 2 tòa nhà 

Aquatom (thành phố Tsuruga). Là nơi được sử dụng để dạy học tiếng Nhật và tự học nhóm! 

Có báo tiếng Anh, tạp chí học tập ngoại ngữ, sách và free wifi,… mọi người hãy ghé thăm 

nhé. 

Khu vực Fukui・ Sakai 

①Xung quanh sông Asuwa 

  Sông Asuwa Fukuishi 

②Thành Maruoka 

Sakaishi Maruokachou 

Kasumimachi 1-59 

Khu vực Tannan 

①Công viên Nishiyama 

Sabaeshi Sakuramachi 3 

Choume 7-20 

②Manyonosato Ajimanoen 

Echizenshi Yokawachou 55-1 

Khu vực Eiheiji・Okuetsu 

①Công viên Matsuoka 

Yoshidagun Eiheijichou 

Matsuokamuro 

②Katsuyama Benten 

Sakura 

Katsuyamashi Honmachi 

Khu vực Reinan 

①Kanegasakigu 

Tsurugashi  

Kanegasakichou 1-4 

②Myoyuji 

Obamashi Nakai 13-60 

Instagram 

Facebook 

■Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan   Tel  0770-21-3455 

Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập cảnh, tư cách lưu trú cho người nước ngoài.  Hội tư vấn pháp luật miễn 

phí cho người nước ngoài.  Thời gian và ngày sẽ được quyết định sau khi hẹn lịch. 

 

mailto:reinan@f-i-a.or.jp
https://www.f-i-a.or.jp/ja/
https://www.instagram.com/fukui_internationalassociation/
https://www.facebook.com/FUKUIINTERNATIONALASSOCIATION/
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/soudan-vt.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/soudan-dv-vt.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/event/2021/fccfr_viet.pdf

