Kỳ tháng 10-tháng 11 năm 2019

Bản tiếng việt (ベトナム語)

Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn - tiếng Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Nhật dành cho người nước ngoài.

Được đăng trên trang web (https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html) của
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
〒211-0033 Kanagawa-ken Kawasaki-shi Nakahara-ku Kidzukigion-cho 2 - 2
Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ kiankawasaki@kian.or.jp

**************************************************************************************

Trường tiểu học ở nhật như thế nào? Để nhập học cần chuẩn bị những gì? vì tôi
không biết tiếng nhật nên nếu có đi dự buổi hướng dẫn thì cũng không thể hiểu được… chẳng hạn, là những
điều lo lắng của học sinh và phụ huynh người nước ngoài. Tại buổi hướng dẫn có thể đặt câu hỏi liên quan đến
vấn đề nhập học. Quý phụ huynh có thể vừa xem video và sách hướng dẫn (đa ngôn ngữ hoặc có phiên âm) để
hiểu những sinh hoạt hằng ngày ở trường, ngoài ra còn có góc triển lãm đồ dùng học tập và những giải thích về
các vật dụng cần chuẩn bị trước khi nhập học.
【Thời gian】13:30～16:00（thứ7）ngày 1 tháng 2 năm 2020
【Địa điểm】Hội trường Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố kawasaki

Tham gia miễn phí
Vui lòng đăng ký trước

※Có thông dịch và giữ trẻ (vui lòng đăng kí trước)
【Liên hệ】Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Tel. 044-435-7000

**************************************************************************************

Lần thứ 42
lễ hội công dân kawasaki

Ngày tổ chức:

Ngày 2 (thứ 7) ngày 3 (chủ nhật) ngày 4 (thứ2 / ngày lễ) tháng 11 năm 2019

Thời gian:
Hội trường:

Diễu hành ngày 3 (chủ nhật) tháng 11
10:00 đến 16:30 (hủy khi mưa bão)
Quận kawasaki, toàn bộ công viên Fujimi (川崎区富士見公園)

Trường hợp đi bộ: Từ ga kawasaki (cửa bắc) của JR hoặc Tokyu Kawasaki của Tokyu, đi bộ 15phút
Trường hợp đi xe buýt: Từ trạm Kyōiku bunka kaikan mae (教育文化会館前) của JR, xuống xe
・xe buýt thành phố kawasaki《hệ thống số xe：川 04･川 05･川 07･川 10･川 13･川 15》
(trạm xe buýt số11～15)
・xe buýt rinko《hệ thống số xe：川 02･川 03》 (trạm xe buýt số16, 17, 20)

THAM DỰ TỰ DO

「Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai」
Thành lập và tổ chức huấn luyện
Mục đích thành lập của「Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi có thiên tai」là để hỗ trợ cho cư dân người ngoại
quốc trong trường hợp xảy ra thảm họa như động đất. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến
thiên tai bằng nhiều ngôn ngữ, nhằm mang đến sự “yên tâm” cho cư dân người ngoại quốc.
Chào đón cư dân người ngoại quốc tham gia vào buổi huấn luyện này
Ngày giờ：Ngày 8 / 12 / 2019 (Chủ Nhật) 9:30 - 12:00
Địa điểm：Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố kawasaki
Địa chỉ liên lạc：Phòng Đa Văn Hóa (Mr.Watanbe) TEL. 044-435-7000

*************************************************************************************

Lễ hội pháo hoa lần thứ 78 thành phố kawasaki 2019
Màn pháo hoa được mong đợi nhất toàn quốc và tỉnh kanagawa.

Ngày 5 / 10 / 2019 (thứ 7) ※ Hủy khi mưa bão (không tổ chức lại）
Thời gian: 18:00 - 19:00 Số lượng: khoảng 6000 phát
【Nơi tổ chức】Sông tamagawa (Từ Cầu Futako đến đường Daisan Keihin)
Địa chỉ: Kawasaki-shi Takatsu-ku Suwa 2 chome, sông tamagawa

【Liên hệ】
Thanks you call Kawasaki: 044-200-3939
Doanh nghiệp và tổ chức tài trợ／ Hiệp hội du lịch thành phố kawasaki
https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html

Tel：044-544-8229

*************************************************************************************
Bàn tư vấn cho người nước ngoài tại Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki
Hãy liên hệ khi có việc muốn hỏi hoặc khi gặp khó khăn (hoàn toàn miễn phí)
★ Xin lưu ý từ tháng 8 trở đi trung tâm không nhận dịch tài liệu.
Thời gian tư vấn (10:00-12:00,13:00-16:00)
Ngôn ngữ
Thứ

Tư vấn chuyên môn 044-455-8811
Ngôn ngữ
Thứ

Tiếng Anh

Thứ 2 đến thứ 7

Tiếng Trung

Thứ 3・thứ 4・thứ 6

Tiếng Bồ Đào Nha

Thứ 3・thứ 6

Tiếng Tây Ban Nha

Thứ 3・thứ 4

Tiếng Hàn, Triều Tiên

Thứ 3・thứ 5

Tiếng Tagalog

Thứ 3・thứ 4

Tiếng Việt

Thứ 3・thứ 6

Tiếng Thái

Thứ 2・thứ 3

Tiếng Indonesia

Thứ 3・thứ 4

Tiếng Nepal

Thứ 3・thứ 7

＊Tư vấn miễn phí từ Chuyên Gia Thủ Tục Hành Chính (Gyosei shoshi)
(Chỉ tư vấn bằng tiếng nhật. Nhưng có thể đăng ký thông dịch viên, có mất phí)
⚫
⚫

Ngày giờ：ngày 20 tháng 10 (chủ nhật), ngày 17 tháng 11 (chủ nhật) 14:00 - 16:00
Địa điểm： Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki tầng 2, phòng hội nghị

