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)

Tháng lễ hội quốc tế Fukui 2022
Ngày 1 tháng 10（thứ bảy）～ngày 31（thứ hai）

Trong thời gian này tại tỉnh Fukui có rất nhiều sự kiện mang tính Quốc tế được tổ chức. Bạn có muốn tận
hưởng giao lưu khác biệt văn hóa không nào?
【Sự kiện chính】

Festival quốc tế Fukui 2022
Thời gian： ngày 23 tháng 10 (chủ nhật)
10：00～16：00
Địa điểm： Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui
Phí tham gia： Miễn phí

▶ Có góc tham gia giao lưu cho người tham gia
và các trưởng nhóm cộng đồng người nước
ngoài tại Fukui！
▶ Có thể ngồi taxi ba bánh Tuk Tuk！

Hỏi đáp: Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui
TEL 0776-28-8800
■Sự kiện kỉ niệm 160 năm giao lưu Nhật – Đức

（Thời gian chạy 11：00～12：00、 13：00～14：00）
Ngoài ra còn rất nhiều chương trình khác đang được chuẩn bị.
Cụ thể tại đây▶

■Dự án giáo dục Sakai Jr.Glocal Leader

Triển lãm panel「Giải thưởng truyện tranh

World Youth Camp 2022～từ Sakai vươn tới thế giới～

tìm hiểu sâu về nước Đức」

Thời gian： ngày 12 tháng 11 (Thứ bảy) 9：00～

Thời gian： ngày 8 tháng 10 (Thứ bảy)～
ngày 21 tháng 10（Thứ sáu）
Không cần đăng kí, miễn phí tham gia

ngày 13 tháng 11 (chủ nhật) 12：00
Địa điểm： Trung tâm giao lưu nông lâm Takeda Sakaishi
Chiku Chiku Bon Bon
(Sakaishi Maruokachou Yamaguchi 60-8)

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

Đối tượng： học sinh cấp hai, cấp ba trong Sakaishi

Chủ trì： Tổng lãnh sự quán Osaka-Kobe của Cộng hòa

Phí tham gia： 1,000 Yen

Liên bang Đức
（Đặc biệt）Hiệp hội hữu nghị Nhật Đức Fukui
Hỏi đáp: Hiệp hội hữu nghị Nhật Đức Fukui
TEL 090-2373-5747

■Giới thiệu hoạt động của cộng tác viên SDGs

Giới hạn： 30 người
Thời hạn ứng tuyển： ngày 28 tháng 10 (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

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

và triển lãm về SDGs dễ hiểu cho trẻ em

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

Thời hạn:

Tháng 6 năm Lệnh Hòa 4～Tháng 3 năm Lệnh

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

Hòa 5（2 tháng thay đổi một lần）

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

Địa điểm： tầng 1 Hội quán giao lưu quốc tế tỉnh Fukui
◆Tháng 10・11 Giới thiệu hoạt động cộng tác viên
「Công ti cổ phần ElleRose」「Trường THPT Koshi」
◆Tháng 10・11 triển lãm dễ hiểu cho trẻ em SDGs

về “bình đẳng giới tính”

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.】

Điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng tại Fukui
Thời gian ngắm đẹp nhất

【Giữa tháng 10～ Đầu tháng 11】 Karikomiike(Onoshi)
【Cuối tháng 10～Đầu tháng 11】 EchizenTougeiKouen(Echizenchou)
【Cuối tháng 10～ Giữa tháng 11】 Kuzuryuuko(Onoshi)
Kuzuryukyou(Onoshi)
【Đầu tháng 11】
Eheiji (Eiheijichou)
【Đầu tháng 11～Cuối tháng 11】 Di tích Ichijoudani Asakurashi(Fukuishi)
Mantokuji (Obamashi)
【Giữa tháng 11～Cuối tháng 11】 Youkoukanteien(Fukuishi)
Oharayama・Saifukuji(Tsurugashi), Mantokuji (Obamashi), Nishiyamakouen(Sabaeshi)

Lời chào từ REINAN！
Obamashi nằm đối mặt với vịnh Wakasa, là bờ biển Kiểu Rias hiếm có của vùng biển Nhật Bản. Ở mũi của Bán đảo Uchitomi, bạn có
thể nhìn thấy những tảng đá và hang động kỳ lạ tuyệt đẹp kéo dài 6 km được gọi là "Sotomo", đã được tạo nên bởi sóng biển qua nhiều năm.

Là tác phẩm nổi bật kéo dài 6km được tạo ra sau hàng chục nghìn năm. Đối với tác phẩm được tạo ra từ thiên nhiên, bạn không
thể ngừng cảm thấy lãng mạn hơn… Có thể tận hưởng cảnh đẹp của Sotomo trên một chuyến du ngoạn bằng thuyền từ
Fisherman's Wharf Wakasa！ Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến tận hưởng vẻ đẹp của “Daimon, Komon” hay hình dáng giống 2 chú

rùa đang âu yếm “Meotokameiwa”.

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

■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】
Ngày 1/10 (thứ bảy), 5/11 (thứ bảy)

TEL 0776-88-0062

【Hội tư vấn pháp luật miễn phí
cho người nước ngoài.】
□Tư vấn trực tiếp
Ngày 15/10 (thứ bảy), 19/11 (thứ bảy)
từ 13:00 đến 16:00

【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

□Tư vấn qua điện thoại ngày 29/10 (thứ bảy),
26/11（thứ bảy） từ 13:00 đến 16:00

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
〒910-0004 Fukuishi Houei 3 Choume 1-1
TEL 0776-28-8800
Thời gian mở cửa
Ngày nghỉ

FAX

0776-28-8818

E-MAIL

info@f-i-a.or.jp

Website

Passport

Facebook

Instagram

Từ 9:00 đến 21:00

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

