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Tiếng Việt
(ベトナム語)

Thông báo
Gửi tới du học sinh đã quyết định làm việc cho các xí nghiệp trong tỉnh Fukui

Lớp học tiếng Nhật FIA

Thông báo về tiền hỗ trợ việc làm cho du học sinh nước
ngoài tại Fukui

Lớp học tiếng Nhật mùa xuân của FIA năm Lệnh Hòa thứ 4 dự kiến

Hỗ trợ chi phí nhà ở từ khi nhận thông báo tuyển dụng tới khi đi làm！
Nội dung hỗ trợ：Số tiền tương đương phí nhà ở
（Tối đa：2 vạn yên/ tháng）
Kì hạn: từ ngày nhận thông báo tuyển dụng đến tháng đi làm hoặc
đến tháng 3 cùng năm (tối đa 6 tháng)
※Tùy theo lượng người đăng kí, tiền hỗ trợ có thể bị giảm.
※Quy trình thực thi, phiếu đăng kí có thể download từ trang web

Thông tin chi tiết sẽ được thông báo ở FIA Pocket số tháng 4, 5

Hỏi đáp：Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui

Thông báo sách mới

bắt đầu từ tháng 5.
★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
Tel 0776-28-8810

Hạn đăng kí

Quầy thông tin, tư vấn đã có thêm sách mới！

Ngày 28/2

Giới thiệu sách có liên quan đến SDGs.

Thông báo từ hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Fukui

■Lớp học hỗ trợ tiếng Nhật cho người
nước ngoài có con nhỏ
Việc học tiếng Nhật được hỗ trợ bởi các nhân viên

Ngoài ra còn có nhiều sách

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

Khác Hãy đọc thử nhé！！

■Phòng giao lưu tiếng Nhật –“Shaberi ba”

【Quầy thư viện về SDGs】

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

※Mỗi người có thể mượn tối đa 5 quyển sách, tạp chí/ 2 tuần.（Trừ những sách
không thể mượn mang về, tạp chí số mới nhất）.Nếu muốn mượn, hãy đến quầy
thông tin để làm thủ tục mượn sách. Cần thiết phải có thẻ thư viện.

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

Thông tin về đời sống sinh
Thông báo sự kiện mùa đông「Echizen Oono Fuyu Monogatari」hoạt
Về tư vấn liên quan đến tiêm chủng vắc xin cho người nước ngoài
Hãy cùng tận hưởng bầu không khí huyền ảo của thành phố trong
tuyết và ánh sáng.

Có pháo hoa từ 6 giờ chiều ngày 5！

Thòi gian : Ngày 5/2（thứ bảy） 2 giờ chiều～8 giờ tối

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.

〇Bàn tư vấn, hỗ trợ đăng kí tiêm chủng vắc xin
cho người nước ngoài tại Fukui

Do ảnh hưởng của dịch truyền nhiễm vi rút
Ngày 6/2（chủ nhật） 8 giờ sáng ~ 2 giờ chiều

chủng
mới,
sự kiện
bị huỷ.
Địa điểm:corona
trong trạm
kết nối
Echizen
Oono đã
và vùng
lân cận,

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.

đường Shichiken, đường Goban
Hỏi đáp：（Công ty） Hiệp hội tham quan thành phố Oono

Tel 0770-21-3455 9 giờ 30 phút sáng ~ 6 giờ chiều

Tel 0779-65-5521

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

SIS Lớp học nấu ăn thế giới（Nước Nga）
Thời gian： ngày 26/2（Thứ bảy） 10 giờ sáng～2 giờ chiều
Địa điểm： Trung tâm cộng đồng Harue Naka Sakai（Sakaishi Haruechou Zuiouji 17-17）
Phí tham gia：700 Yên Giáo viên： cô Igolkina Victoria

Thời hạn đăng kí：ngày 18/2（thứ sáu）

Đồ vật mang theo：Tạp dề、khăn trùm đầu、dụng cụ ghi chép
Hỏi đáp：hiệp hội giao lưu quốc tế Sakai Tel 0776-50-3850

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

Trung tâm giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui

Góc uống trà

〒910-0004 Fukuishi Houei 3 Choume 1-1
(Từ ga “Fukui” đi bộ 10 phút）
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
さくら通り
Đường Sakura

〒914-0063 Tsurugashi Kagurachou 2 Choume 2-4 Akuatomu tầng 2
(Từ ga “Tsuruga” đi bộ khoảng 20 phút)
Tel 0770-21-3455 Fax 0770-21-3441 Email reinan@f-i-a.or.jp
Thời gian làm việc Thứ ba - tư - sáu - bảy: từ 9:30 đến 18:00
Thứ năm: từ 9:30 đến 20:00
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

FIA

敦賀商工会館
Hội quán công
thương Tsuruga

福井県庁
Văn phòng
tỉnh Fukui

氣比神宮
Đền Keihi

FIA

Quốc lộ 8

Đường Fenikkusu

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
り

NHK●
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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)

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
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

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
■Hội tư vấn miễn phí về vấn đề nhập cảnh,
tư cách lưu trú cho người nước ngoài.
Ngày 5/2 (thứ bảy), 5/3 (thứ bảy) từ 13:00 đến 16:00

■Hội tư vấn pháp luật miễn phí cho người nước ngoài.
□Tư vấn trực tiếp ngày 19/2 (thứ bảy), 19/3 (thứ bảy) từ 13:00 đến 16:00

Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan

Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan
Tel

0770-21-3455

□Tư vấn qua điện thoại ngày 26/2 (thứ bảy), 26/3（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）

Ngày nghỉ và ngày mở cửa giống với trung tâm

Là những việc như đấm, đá, nói những lời khó nghe hay không

giao lưu quốc tế Reinan.

đưa tiền sinh hoạt phí,….

Tư vấn cho người nước ngoài tại Reinan

～Thông tin ngày lễ～
11/2（thứ sáu）ngày kỉ niệm Kiến Quốc
23/2（thứ tư）ngày sinh nhật Thiên Hoàng
21/3（thứ hai）ngàyXuân phân
Ngày Tết Nguyên Đán (âm lịch) năm nay là ngày 1/2 (thứ ba)

■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.

Phát thẻ phòng chống thiên tai đa ngôn ngữ giúp ích khi xảy ra thảm họa！
【Địa điểm 】 Hội quán giao lưu quốc tế, Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan
Bản tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha Bản tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt

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

※Có thể download từ trang chủ！
Để đề phòng khi có thảm
họa xảy ra, hãy mang
theo bên người nhé！

Website

facebook

Instagram

ふくいけん こくさいこうりゅう きょうかい

