
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「Festival quốc tế Fukui 2022」 tổ chức ngày 23 tháng 10（chủ nhật） 

Tuyển tình nguyên viên sự kiện！（Học sinh cấp 3 trở lên） 
「Festival quốc tế Fukui」 là sự kiện giao lưu quốc tế được tổ chức vào tháng 10 hàng năm tại Hội quán 

giao lưu quốc tế tỉnh Fukui. 

【Nội dung hoạt động tình nguyện】 dưới sự chỉ đạo của ủy viên vận hành kế hoạch、bắt đầu tham gia 

chuẩn bị Festival từ tháng 10 và hỗ trợ vận hành chính thức.  

※Ngày 8 tháng 10 (thứ bảy) tổ chức buổi hướng dẫn tình nguyện. 

■Hạn ứng tuyển: ngày 30 tháng 9（thứ sáu） 

■Hỏi đáp: Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui  TEL 0776-28-8800           Form đăng kí ▼  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

■Huấn luyện lánh nạn SIS Hiệp hội giao lưu  

quốc tế thành phố Sakai  

Trải nghiệm mô phỏng cuộc sống sinh hoạt tại sở 

lánh nạn để phòng khi thảm họa xảy ra ở Nhật, người 

nước ngoài có cảm giác yên tâm, tin tưởng hơn. 

Thời gian： ngày 11 tháng 9（chủ nhật） 9:00～12:00 

Địa điểm： trung tâm Community Haruenaka 

（Sakaishi Haruechou Zuiouji Dai 17 Go 17 Banchi） 
Đối tượng： Người nước ngoài sống tại thành phố 

Sakai  

Giới hạn： 20 người 

Đăng kí, hỏi đáp： văn phòng Hiệp hội giao lưu quốc 

tế thành phố Sakai  

TEL 0776-50-3850 

E-MAIL sakaishikokusai@gmail.com 

 

■Cùng nấu món ăn Ấn Độ với anh Mansoor Peer  

và anh Pawan Kumar ！ 
Thời gian： ngày 28 tháng 8（chủ nhật）13：30～16：00    
Địa điểm： phòng nấu ăn tầng 6 Aosa  

（Fukuishi Teyose 1 Choume 4-1）  

Giới hạn： 10 người 

Phí tham gia： 700 Yen   

Giáo viên： anh MANSOOR PEER, anh PAWAN KUMAR 

Thời hạn ứng tuyển： ngày 25 tháng 8（thứ năm）  
Đăng kí, hỏi đáp： Cô Earthlink Kobayashi 

TEL 090-8965-8580  

E-MAIL bctusm@yahoo.co.jp 

 

■Giới thiệu hoạt động của cộng tác viên SDGs và triển lãm về SDGs dễ hiểu cho trẻ em 

Giới thiệu “Các hoạt động của doanh nghiệp, đoàn thể cộng tác viên đang nỗ lực hướng tới phát triển mục tiêu 

SDGs” và góc trải nghiệm trao đổi câu đố “Trẻ em cũng có thể dễ hiểu về SDGs”. 

Thời hạn: Tháng 6 năm Lệnh Hòa 4～Tháng 3 năm Lệnh Hòa 5 （2 tháng thay đổi một lần）  

Địa điểm: Lối đi tầng 1 Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui  

◆Tháng 8・9 Giới thiệu hoạt động cộng tác viên  

 「Công ty cổ phần Terao Litech」「Trường cấp hai Koshino Fukuishi」 

 

 

 

 

 

 

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) 

Thông tin sự kiện 

Thông tin về tiếng Nhật 

■Kì thi năng lực tiếng Nhật lần 2 năm 2022 

Thời gian: ngày 4 tháng 12 (chủ nhật) 

Lệ phí: 6,500 yên 

Đăng kí：8/25（thứ năm）~5 giờ chiều 9/１５（thứ năm） 

Có thể đăng kí qua mạng 

■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 

 

Đã tạm dừng 

https://www.jlpt.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2Q58R2TPimfRUCVcYjfmneKJ_-fwVcCUlBA2lisP396vDA/viewform
https://www.facebook.com/fukuikokusai/


Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui 

〒910-0004 Fukuishi Houei 3 Choume 1-1 

TEL 0776-28-8800   FAX 0776-28-8818  E-MAIL 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 

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  E-MAIL  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Instagram Facebook 

Passport 

Lời chào từ REINAN！ 
Bạn đã từng nghe「Hawai của Hokuriku」chưa？ Lạc viên nổi trên vịnh Tsuruga 『Mizushima』. Cảm giác háo hức vì 

đặc trưng chỉ có thể đi vào thời gian tắm biển mùa hè（lên thuyền ra đảo có mất phí）！Đảo nhỏ không người 

Mizushima nổi trên phía đầu của bán đảo Tsuruga có bở biển mang lực hấp dẫn mạnh từ độ trong của nước, bờ cát 

trắng. Biển xanh kết hợp với bờ biển cát trắng hẹp dài！Sự tương phản này quả thật như các nước phía nam♪Nếu 

nghĩ muốn đi du lịch nước ngoài… ngay lập tức có thể đi được！ Mùa hè năm nay hãy cùng tận hưởng bầu không 

khí du lịch nước ngoài nhỏ bé khi được bơi cùng đàn cá và tắm nắng tại Mizushima nhé！ 

 

 

 

Hội tư vấn miễn phí cho người nước ngoài  (Hãy hẹn 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,...  

▪cần thiết phải đăng kí 

■Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tại FUKUI  TEL 0776-88-0062 

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

Ngày 6/8 (thứ bảy), 3/9 (thứ bảy) 

từ 13:00 đến 16:00 

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

 □Tư vấn trực tiếp 

Ngày 20/8 (thứ bảy), 17/9 (thứ bảy)  

từ 13:00 đến 16:00 

□Tư vấn qua điện thoại ngày 27/8 (thứ 

bảy), 24/9（thứ bảy） từ 13:00 đến 16:00 

 
■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. 

【Tư vấn về DV cho người 

nước ngoài】 

 
Bạn có đang gặp vấn đề bạo lực từ 

bạn đời không？ 

Thứ năm: từ 10:00 đến 17:30 

Cùng ngắm pháo hoa nào！ 
Đại hội pháo hoa năm 2022 được tổ chức trong tỉnh Fukui sau khi tiến hành đối sách chống lây nhiễm（Có thể bị 

hủy hoặc tạm dừng dựa vào thời tiết） 
【Sakaishi】 Đại hội pháo hoa Mikuni  Thời gian： ngày 11 tháng 8 （thứ năm）   

Địa điểm： Sunset Beach Mikuni、Boat Park sông Kuzuryuu（Sakaishi Mikunichou） 
【Echizenshi】 Summer Festival Echizen  Thời gian： ngày 15 tháng 8 （thứ hai）  

Địa điểm： công viên Hinogawa Kasenryokuchi （Echizenshi） 
【Tsurugashi】Đại hội pháo hoa Tourou Nagashi  Thời gian： ngày 16 tháng 8（thứ ba）   

Địa điểm： Kehinomatsubara（Tsurugashi） 
【Fukuishi】 Pháo hoa Fukui Phenix  Thời gian： ngày 2 tháng 9 (thứ sáu）   

Địa điểm： Asuwagawa Kasenjiki（Fukuishi） 
【Ooimachi】Siêu pháo hoa Wakasa Ooi  Thời gian： ngày 10 tháng 9（thứ bảy）   

Địa điểm： Michinoeki「Uminpia Ooi」（Ooichou Narumi） 

 

   

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/ja/plaza/facilitys/facilitys/1f/passport/
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

