
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■SIS International Xmas Party      

Bạn có muốn cùng vui lễ Giáng Sinh thế giới không? 

Thời gian： ngày 17 tháng 12 (Thứ bảy) 17：30～20：00 

Địa điểm： Sảnh tầng 1 trung tâm cộng đồng Edomekami 

             (Sakaishi Haruechou Edomekami Yamato 4-8) 

Đối tượng： người quan tâm đến giao lưu quốc tế 

Phí tham gia： 500 yên  

(miễn phí đối với người nước ngoài thuộc tổ chức hỗ trợ) 

Giới hạn： khoảng 30 người 

Thời hạn ứng tuyển： ngày 9 tháng 12 (thứ sáu) 

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

tế thành phố Sakai Ông Tanabe 

TEL 0776-50-3850 
E-MAIL sakaishikokusai@gmail.com 

 

 

■Video dành cho phụ huynh, trẻ em người nước ngoài 

Giới thiệu bằng hoạt hình về tập quán, trạng thái cuộc sống học 

đường của trường tiểu học tại Nhật Bản.  

(mỗi video khoảng 10 phút, đối ứng 15 loại ngôn ngữ) 

Video được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của Bộ Giáo 

dục và Khoa học. Truy cập từ mã QR dưới đây. 

 

Giới thiệu anh Trevo nhân viên giao lưu quốc tế 

mới(※CIR)！ 

Tên:  Trevor Bogna 

Đến từ Califonia, Mỹ 

Sở thích： trượt Patin 

Bộ phim Nhật yêu thích： 「Koe no katachi」 

Bộ phim Mỹ yêu thích： 「LIFE!」 

Địa điểm yêu thích tại Fukui： Hakusan Heisennji (Katsuyamashi) 

Món ăn yêu thích： Đồ ăn Mexico 

Đồ ăn Nhật yêu thích： lươn (gần đây tôi đã ăn lươn Wakasa) 

 

 

 

※CIR(Coordinator for International Relations) 

Từ nay trở đi tôi muốn cùng 

mọi người trải nghiệm thật 

nhiều tại Fukui！ 

Hãy đến hội quán giao lưu 

quốc tế Fukui！ 

Tôi luôn chờ bạn！ 

 

Tờ thông tin đa ngôn ngữ - Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui (Fukui International Association, FIA)  năm 2022-2023             Tiếng Việt 

(ベトナム語) 

■Giới thiệu hoạt động của cộng tác viên SDGs  

và triển lãm về SDGs dễ hiểu cho trẻ em 

Thời hạn:  Tháng 6 năm Lệnh Hòa 4～Tháng 3 năm Lệnh Hòa 5 

（2 tháng thay đổi một lần） 

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

◆Tháng 12・1 Giới thiệu hoạt động cộng tác viên 

「Công ti cổ phần  Hyouzaemon」「Công ti cổ phần in ấn Jakuetsu」 

◆Tháng 12・1 triển lãm dễ hiểu cho trẻ em SDGs 

Về 「trách nhiệm sản xuất - trách nhiệm sử dụng」 

 

 

 

 

 

 

■Lớp học tiếng Nhật FIA（tháng 10~tháng 2） 

Có 4 lớp học phù hợp với năng lực từ sơ cấp đến sơ trung cấp. 

Thời gian: các ngày chủ nhật từ 2 tháng 10～ngày 12 tháng 2 

Địa điểm: Phòng đào tạo 1, 2 tầng 2 của  

hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui. 

Học phí: 4000 yên (15 buổi),  

tuy nhiên từ ngày 11/12 trở đi là 2000 yên 

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

Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui 

TEL 0776-28-8810 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Cũng có khả năng thay đổi hoặc ngưng tùy theo tình hình lây lan của dịch bệnh Covid-19. Thông tin mới nhất xin vui lòng kiểm tra trên trang chủ.】 

“Chào bạn! Từ hôm nay chúng ta là bạn” 

 

“Hãy nói về trường tiểu học ở Nhật Bản” 

 

sakaishikokusai@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAmf-8V2wf48BnYXy5u-CKn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbBcSVPKVO1R7n-qPZw0OG09
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/sakaixmas20221201ja.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/nihongo/josetsu_vt2022.pdf


Lời chào từ REINAN！ 

Lần này chúng tôi xin giới thiệu đặc sản vùng Natashou của thị trấn Ooi. Đối với Natashou không thể không nói 

tới dưa muối chua với củ mài . Đồ muối Natashou được tạo ra từ rau củ tươi được thu hoạch từ địa phương với 

thành phần muối thấp. Với khí hậu và thổ nhưỡng của vùng Natashou đã tạo nên củ mài – vua của các loại rau 

núi. Củ mài cùng họ với khoai núi, có chứa rất nhiều Vitamin E và chất xơ. Có đặc sản Jinenjou Soba được làm 

từ củ mài trộn với bột. Hơn nữa, tại Michi no Eki “Natashou” có bán đồ ngọt chỉ có thể thưởng thức tại đây.Loại 

kem quý hiếm được dùng đặc sản củ mài của Natashou có tên “Jinejou Jurato”. Hương vị tươi mát từ sữa kết 

hợp với củ mài rất được ưa thích. Nếu có dịp đến Natashou, bạn hãy đến ghé thăm Michi no Eki “Natashou”, 

nơi kết nối Wakasa với Kyouto nhé! 

 

 

 

 

 

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 

“正午” trong tiếng Nhật là 12 giờ trưa？ Hay là 12 giờ đêm？ 

“正午” biểu thị 「12 giờ trưa」 hay 「0 giờ chiều」. 

“真夜中(正子)” biểu thị 「0 giờ sáng」 hay 「12 giờ đêm」. 

 

●Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tại FUKUI● 

☐ Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui  TEL 0776-88-0062  

Ngày 17/12 (thứ bảy), 21/1 (thứ bảy)  

từ 13:00 đến 16:00 

  【Hội tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí】 

Ngày 24/12 (thứ bảy), 28/1（thứ bảy）  

từ 13:00 đến 16:00 

 ●Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan●      

☐ Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan  TEL 0770-21-3455 

Những người ở khu vực Reinan hãy hỏi tại đây. 

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 

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

Ngày 3/12 (thứ bảy), 7/1 (thứ bảy) 

từ 13:00 đến 16:00 

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

 

【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 

Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui 

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

