Tờ thông tin đa ngôn ngữ - Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui (Fukui International Association, FIA) năm 2021

Tiếng Việt
(ベトナム語)

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

Thông báo

Thông báo 「Festival quốc tế Fukui 2021」
Tiếp diễn sự kiện năm trước, năm nay lễ hội được dự định tổ

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

chức dựa trên các biện pháp phòng tránh lây nhiễm lan rộng của

Thời gian: các ngày chủ nhật từ 17 tháng 10～ngày 13 tháng 2（kì hai）

vi rút Corona chủng mới. Thông tin chi tiết được đăng trên

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

Facebook và trang web của FIA.

Fukui.
Học phí: 4000 yên (15 buổi)

Thời gian：ngày 24 tháng 10 (chủ nhật)

Hãy đăng kí tại hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui.

10 giờ sáng～4 giờ chiều
Địa điểm：Hội quán giao lưu quốc tế

BUZZ CAFE 2021 trực tuyến

tỉnh Fukui

Bạn có muốn nói chuyện tiếng Anh cùng
（Hình ảnh lễ hội năm trước）

Ngoài ra, trong “Tháng lễ hội quốc tế Fukui 2021” vào tháng 10,
các thông tin về sự kiện mang tính quốc tế được tổ chức bởi các

cô Zoe nhân viên giao lưu quốc tế không?
Thông tin cụ thể tại đây

đoàn thể có liên quan đến giao lưu quốc tế hay tỉnh, thành phố, thị
trấn sẽ được gửi thông qua mạng xã hội SNS hoặc tờ rơi quảng cáo
lễ hội. Mọi người hãy cùng xem thử lễ hội phù hợp với sở thích của
mình nhé！！

FIA Website

Phỏng vấn trưởng nhóm cộng đồng người nước
ngoài tại Fukui！
Trưởng nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Fukui giúp đỡ cuộc
sống cho người nước ngoài bằng cách đưa ra các đề xuất tạo nên
môi trường sống trên quan điểm của người nước ngoài, thông
báo các thông tin bằng tiếng mẹ đẻ cho mọi người.

Facebook

Instagram

Tại tỉnh Fukui có 52 người.（Tính đến tháng 9 năm 2021）
Phóng sự phỏng vấn tại đây

■Thông báo「dự án dịch sách giáo khoa」của Đại học Fukui
Chúng tôi dịch nội dung sách giáo khoa tiếng Nhật sang ngôn

Thông tin về đời sống sinh

ngữ dành cho trẻ em để trẻ em có gốc nước ngoài có thể đồng

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

thời nâng cao năng lực tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ. Hãy sử dụng

nước ngoài

để hỗ trợ việc học tập của con và tận hưởng những giờ học lí

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

thú ở trường.

chủng mới.Hãy gọi điện thoại nếu gặp khó khăn như không biết cách đăng kí
Thông tin chi tiết tại đây

■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.

tiêm, không đọc được phiếu tiêm.

〇Bàn tư vấn, hỗ trợ đăng kí tiêm chủng vắc xin cho người
nước ngoài tại Fukui
TEL 0776-88-0062 9 giờ sáng ~ 6 giờ chiều（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.

■Phòng giao lưu tiếng Nhật –“Shaberi ba”

TEL 0770-21-3455 9 giờ sáng ~ 6 giờ chiều（thứ năm đến 8 giờ tối, chủ nhật

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

tuần thứ 1 và tuần thứ 3 từ 12 giờ trưa）.

Hỏi đáp: Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Fukui（FCIA）
TEL 0776-97-5020

Thông tin chi tiết tại đây

Thông báo từ Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui (Fukui International Association, FIA)

Trung tâm giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui

Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan

〒910-0004 Fukuishi Houei 3 Choume 1-1

〒914-0063 Tsurugashi Kagurachou 2 Choume 2-4 Akuatomu tầng 2

(Từ ga “Fukui” đi bộ 10 phút）

(Từ ga “Tsuruga” đi bộ khoảng 20 phút)

Tel 0776-28-8800

Tel 0770-21-3455

Fax 0776-28-8818

Thời gian làm việc Thứ ba - tư - sáu - bảy: từ 9:30 đến 18:00

Email info@f-i-a.or.jp
Thời gian mở cửa
Ngày nghỉ

Thứ năm: từ 9:30 đến 20:00

Từ 9:00 đến 21:00

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

Ngày lễ quốc dân, ngày nghỉ bù, từ ngày 29 tháng

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

12 đến ngày 3 tháng 1
さくら通り
Đường Sakura

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

FIA

敦賀商工会館
Hội quán công
thương Tsuruga

Góc uống trà
福井県庁
Văn phòng
tỉnh Fukui

氣比神宮
Đền Keihi

FIA

Quốc lộ 8

Đường Fenikkusu
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Fax 0770-21-3441 Email reinan@f-i-a.or.jp

国
道
８
号
線

JR 福井駅
Ga JR Fukui

JR 敦賀駅
Ga JR Tsuruga

■Có thể gọi điện thoại thông dịch (với người thứ 3) hoặc sử dụng dịch vụ thông dịch đối ứng 16 ngôn ngữ để tư vấn cho người nước ngoài■
Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui Tầng 1

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

0776-88-0062

Thời gian mở cửa
Thứ Tư - Sáu - Bảy - Chủ Nhật - thứ hai của
tuần thứ hai trong tháng: từ 9:00 đến 18:00
Thứ ba- thứ năm: từ 9:00 đến 20:00

Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tại FUKUI

Ngày nghỉ
Thứ hai của tuần thứ 1 - 3 - 4 - 5, ngày lễ quốc dân, ngày nghỉ
bù, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan

Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan
Tel

0770-21-3455

Ngày nghỉ và ngày mở cửa giống với trung tâm
giao lưu quốc tế Reinan.

■Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập cảnh,
tư cách lưu trú cho người nước ngoài.
Ngày 2/10 (thứ bảy), 6/11 (thứ bảy) từ 13:00 đến 16:00
■Hội tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài.
□Tư vấn trực tiếp ngày 16/10 (thứ bảy), 20/11 (thứ bảy) từ 13:00 đến 16:00
□Tư vấn qua điện thoại ngày 30/10 (thứ bảy), 27/11（thứ bảy） từ 13:00 đến
16:00
■Tư vấn về DV cho người nước ngoài
Thứ năm: từ 10:00 đến 17:30
＊DV（bạo lực gia đình）
Là những việc như đấm, đá, nói những lời khó nghe hay không đưa tiền
sinh hoạt phí,….
Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan

～Thông tin ngày lễ～
Ngày 3 tháng 11（thứ tư）Ngày văn hóa
Ngày 23 tháng 11（thứ ba）Ngày cảm tạ lao động

Trung tâm giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui / Trung
tâm giao lưu quốc tế Reinan
Có thể sử dụng Wifi miễn phí

Cách sử dụng tại đây

■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.

■Về thông tin mới
Hãy xem tại trang web, Facebook, Instagram của hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukui
(FIA)

Website

facebook

Instagram

ふくいけん こくさいこうりゅう きょうかい

