
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uống trà chuyện phiếm 「America」 
Bạn có muốn cùng uống trà chiều và nói chuyện phiếm bằng tiếng Anh với anh Caleb Killough đến từ America 

không? Phí tham gia 500 Yên, tối đa 8 người 

Thời gian： ① ngày 4 tháng 2（thứ bảy） 14:00～15:30 ② ngày 18 tháng 2（thứ bảy） 14:00～15:30  

※Tham gia ① hoặc ② 

Địa điểm： Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan Fukui 

Đối tượng： người có thể hiểu tiếng Anh giao tiếp thường ngày 

Hỏi đáp, Đăng kí： Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan Fukui  

TEL 0770-21-3455  E-MAIL reinan@f-i-a.or.jp 

■Tiền hỗ trợ việc làm cho du học sinh người nước ngoài tại Fukui 

Hỗ trợ chi phí nhà ở từ khi nhận thông báo tuyển dụng tới khi đi làm. 

Hạn đăng kí: ngày 28 tháng 2（thứ ba） 

Hỏi đáp, đăng kí: Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui 

TEL 0776-28-8800 

 

■Chương trình quỹ hỗ trợ của Nhật Bản phối hợp kinh doanh và hỗ 

trợ đời sống sinh hoạt Ukraina We Are TOGETHER 

Là sự kiện dưới hình thức giao lưu để biết và hiểu sâu hơn về văn 

hóa, suy nghĩ và tính cách con người Ukraina 

Thời gian： ngày 11 tháng 2（thứ bảy） 13:30~16:00 

ngày 19 tháng 2（chủ nhật） 13:30~16:00 

ngày 25 tháng 2（thứ bảy） 13:30~16:00 

ngày 26 tháng 2（chủ nhật） 13:30~16:00 

Địa điểm： Trong Fukuishi (xác nhận từ mã QR) 

Đối tượng： sinh viên đại học trở lên đang sống tại Fukui 

Hỏi đáp, Đăng kí： Cô Itou - văn phòng One Fukui 

E-MAIL onefukui.mail@gmail.com 

 

■Thông báo mở hội thảo khởi nghiệp cho người nước ngoài  

Thời gian： ngày 25 tháng 2（thứ bảy） 13:30~15:30 

Địa điểm：Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui  

Tầng 2 phòng họp số 1 

Nội dung：về thông tin và sự chuẩn bị cho khởi nghiệp tại Fukui  

Giảng viên： luật sư hành chính – cô Komatsu Akane 

Ngôn ngữ： tiếng Nhật và tiếng Anh 

Phí tham gia： 300 yên   Giới hạn： 20 người 

Chủ trì： Hội luật sư hành chính tỉnh Fukui  

Thời hạn ứng tuyển： ngày 10 tháng 2（thứ sáu） 

Hỏi đáp: cô Komatsu EMAIL akane.komatsu.goffice@gmail.com 

 

 ■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 2・3 Giới thiệu hoạt động cộng tác viên 

「Công ti cổ phần Afrel」「Công ti cổ phần Tougoushouten」 

◆Tháng 2・3 triển lãm dễ hiểu cho trẻ em SDGs 

Về 「Xóa bình đẳng giữa con người và đất nước」 

 

 

 

 

 

 

【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.】 

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

(ベトナム語) 

■Thông báo từ sở phòng dịch thực vật và kiểm dịch động vật 

Hầu như không thể mang rau củ quả và các sản phẩm từ thịt vào Nhật Bản. Hãy nhắc nhở người thân, người quen ở 

nước mẹ đẻ không gửi rau củ quả và các sản phẩm từ thịt qua bưu điện quốc tế. 

【Sở phòng dịch thực vật】 

Hỏi đáp: phòng làm việc sân bay Komatsu 

(bên trong tòa nhà sân bay Komatsu) 

TEL 0761-24-1406   

E-MAIL pps_komatsu_ap@maff.go.jp  

 

【Sở kiểm dịch động vật】 

Hỏi đáp: phòng làm việc sân bay Komatsu 

(trong sân bay Komatsu)  

TEL 0761-24-1407   
E-MAIL aqs.kmq@maff.go.jp 

 

■Mức lương tối thiểu của tỉnh Fukui là 888 yên 

Nếu có vấn đề gì không hợp lí, hãy trao đổi với cục lao động  

hoặc trung tâm văn phòng thanh tra tiêu chuẩn  

lao động nơi gần nhất. 

 

mailto:reinan@f-i-a.or.jp
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=7251
mailto:onefukui.mail@gmail.com
https://global-link.hp.peraichi.com/support_for_ukraine
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mailto:pps_komatsu_ap@maff.go.jp
mailto:　aqs.kmq@maff.go.jp
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/shokubakankyou/saiteitingin.html
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/ochatto-reinan-america20230204.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/FEB25_SeminarBrochurelatest.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/syokubutsu.vt.pdf
https://www.f-i-a.or.jp/file/common/pdf/fiapocket/doubutsu.vt.pdf


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 

Lời chào từ REINAN！ 

Nói tới tháng 3 phải kể đến một sự kiện đặc trưng của Nhật Bản – Hinamatsur. Chúng tôi xin giới thiệu sự kiện “Wakasa 

Takahama Hinamatsuri” được tổ chức để cầu nguyện cho sự trưởng thành và sức khỏe cho trẻ em. Sự kiện được tổ 

chức trong vòng 14 ngày kể từ ngày 18 tháng 2 (thứ bảy) triển lãm búp bê Hina đặc biệt của khoảng 70 cửa hàng và 

các hộ dân thông thường。Các đồ trang trí lộng lẫy và búp bê quý hiếm từ thời Meiji cũng sẽ được trưng bày. Hơn thế 

nữa, tại nhà văn hóa thị trấn Takahama có 5 bộ búp bê Hina 7 tầng, búp bê treo cũng được trang trí, có thể gặp những 

con búp bê khỏe mạnh. Người ta nói rằng búp bê có linh hồn, những con búp bê được trang điểm và mặc quần áo kĩ 

càng trông như có thể di chuyển. Thật tuyệt nếu vừa đi tản bộ cùng con trên phố Takahama, 

vừa trải nghiệm văn hóa truyền thống của Nhật Bản.♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

Instagram Facebook 

Passport 

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

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

Ngày 18/2 (thứ bảy), 18/3 (thứ bảy)  

từ 13:00 đến 16:00 

  【Hội tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí】 

Ngày 25/2 (thứ bảy), 25/3（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,...  

 

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

Ngày 4/2 (thứ bảy), 4/3 (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 

 

Phát thẻ phòng chống thiên tai đa ngôn ngữ giúp ích khi 

xảy ra thảm họa！ 

【Ngôn ngữ】Bản tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha  

Bản tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt 

 Download từ trang chủ！ 

 

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
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=8011
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=8011
https://www.f-i-a.or.jp/ja/fia/event/?id=8011

