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)

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 6・7 Giới thiệu hoạt động cộng tác viên
「Công ty cổ phần Fukui Green Power」「Trường phổ thông Nông Lâm tỉnh Fukui」

Thông tin về tiếng Nhật
■Kì thi năng lực tiếng Nhật lần 2 năm 2022

Thông tin sự kiện
■Uống trà chuyện phiếm 「America」

Thời gian: ngày 4 tháng 12 (chủ nhật)

Bạn có muốn cùng uống trà chiều và nói chuyện phiếm bằng

Lệ phí: 6,500 yên

tiếng anh với cô Kelly đến từ Califonia không?

Đăng kí：8/25（thứ năm）~5 giờ chiều 9/１５（thứ năm）
Có thể đăng kí qua mạng

Phí tham gia 500 Yên, tối đa 8 người
Thời gian： ngày 11 tháng 6（thứ bảy） buổi chiều 2 giờ ~3 giờ
30 phút

■Lớp học hỗ trợ tiếng Nhật cho người
nước ngoài có con nhỏ

Địa điểm： Trung tâm giao lưu quốc tế Reinan Fukui
Hãy gọi điện thoại đến đăng kí ▼0770-21-3455

Việc học tiếng Nhật được hỗ trợ bởi các nhân viên

■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

Thông báo từ tỉnh Fukui
Về đăng kí tiền hỗ trợ duy trì doanh nghiệp vừa

■Cùng vui tiếng Anh với nhân viên giao lưu quốc tế cô
Zoe！Tham gia miễn phí !
◆Hội thoại tiếng Anh 「Online BUZZ CAFÉ」
Thời gian vào buổi sáng 10 giờ 30 phút ~11 giờ 30 phút.
Sử dụng Microsoft Teams.
▪Ngày： ngày 8 tháng 6 (thứ tư）
Đăng kí qua email đến trung tâm giao lưu quốc tế
Reinan Fukui
reinan@f-i-a.or.jp

▼

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

và nhỏ tỉnh Fukui

Thời hạn：Ngày 30 tháng 6 năm Lệnh Hòa 4（thứ năm）
Trung tâm điện thoại hỗ trợ duy trì doanh nghiệp tỉnh Fukui
TEL 0776-50-6458（ngày thường 9：00-17：00）
▪Tiếng Anh TEL 050-3085-0418（ngày thường 9：00-17：00）
▪Tiếng Trung TEL 050-3085-0419（ngày thường 9：00-17：00）
▪Tiếng Bồ Đào Nha TEL 050-3085-0420
（ngày thường 9：00-17：00）

▪Ngày： ngày 14 tháng 7（thứ năm）
Hãy đăng kí qua trang WEB.
Đăng kí tại đây

▼

Bắt đầu hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha

◆Hội nghe đọc truyện tranh tiếng Anh
Cùng vui múa hát đơn giản！
Tối đa 8 cặp mẹ con.
Thời gian：ngày 7 tháng 7（thứ năm）
buổi chiều 2 giờ ~ 2 giờ 45 phút
Địa điểm： Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui
Hãy gọi điện thoại tới đăng kí

▼

（Kì thàng 1~4 năm Lệnh Hòa 4）

0776-28-8800

Luật sử dụng xe đạp ở tỉnh Fukui đã thay đổi！ Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm Lệnh Hòa 4 (thứ sáu)
Để đảm bảo an toàn khi sử dụng xe đạp, tỉnh sẽ áp dụng luật dưới đây cho người đi xe đạp.

■Nghĩa vụ■ Tham gia bảo hiểm xe đạp
▪Đối tượng tham gia（cá nhân, doanh nghiệp sử dụng xe đạp, doanh nghiệp cho thuê xe đạp）
■Nghĩa vụ nỗ lực■ Đội mũ bảo hiểm, kiểm tra an toàn định kì cho xe đạp
▪Truyền đạt cho gia đình cách sử dụng an toàn
▪Gắn vật liệu phản xạ và kiểm tra định kì phanh, bánh xe, đèn, đèn sau xe,…

Lời chào từ REINAN！
Vắt ngang qua thị trấn Mihama và thị trấn Wakasa là danh lam thắng cảnh ”Mikatagoko”. Để chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp ấy
chúng tôi xin giới thiệu “ Công viên Rainbow Line trên đỉnh núi”. Có 5 sân thượng nơi mà bạn có thể tận hưởng không khí thư giãn
rời bỏ cuộc sống thường ngày khi nằm trên sofa ngắm nhìn phong cảnh, ngâm chân nước ấm,…Vào tháng 4 năm 2022, nhà hàng
ngắm cảnh Rainbow Line từ trên cao mới được mở. Bạn có thể vừa ngắm cảnh đẹp cừa thưởng thức Cả ri thịt bò
Wakasa và Pizza truyền thống. Dù đi cùng người yêu, gia đình hay đi một mình ai cũng hãy đến để có thể tận hưởng tại
“Công viên Rainbow Line trên đỉnh núi nhé!

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※,...
▪cần thiết phải đăng kí

■Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tại FUKUI
Hội tư vấn pháp luật miễn phí cho
người nước ngoài.

TEL 0776-88-0062

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

Tư vấn về DV cho người nước ngoài

□Tư vấn trực tiếp
Ngày 18/6 (thứ bảy), 16/7 (thứ bảy)

Ngày 4/6 (thứ bảy), 2/7 (thứ bảy)

Bạn có đang gặp vấn đề bạo lực từ bạn đời không？

từ 13:00 đến 16:00

từ 13:00 đến 16:00

Thứ năm: từ 10:00 đến 17:30

□Tư vấn qua điện thoại ngày 25/6 (thứ bảy), 30/7
（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.

Hội quán giao lưu quốc tế Tỉnh Fukui
TEL 0776-28-8800
Thời gian mở cửa
Ngày nghỉ

FAX

0776-28-8818

E-MAIL

info@f-i-a.or.jp

Từ 9:00 đến 21:00

Website

Passport

Facebook

Instagram

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

