Số tháng 8-9 năm 2021

ベトナム語

HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ KAWASAKI

Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Nhật đơn giản
Thông tin cũng được đăng tải trên trang chủ của Hiệp hội (https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html)
Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Nakahara-ku Kizuki Gion-cho 2-2. Mã bưu điện 211-0033
Tel:044–435–7000

Fax:044–435–7010

https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp

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

Bạn có muốn chơi thử môn thể thao"Boccia" không?

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 từ 10: 00 đến 12: 00
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
Đối tượng tham gia: Từ học sinh tiểu học trở lên, không phân biệt quốc tịch. Số lượng: 20 người (ưu tiên theo thứ tự)
Đăng ký : Từ Thứ hai, ngày 21 tháng 6 (qua điện thoại, Fax, Email, hoặc trực tiếp tại Trung tâm)
Nơi liên hệ: Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
Tel: 044-435-7000, Fax: 044-435-7010, e-mail: soudan39@kian.or.jp

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

THÔNG TIN VỀ VIỆC TIÊM VẮC XIN VIRUS CORONA
Nếu đã nhận được phiếu tiêm chủng vắc xin Corona chủng mới, bạn có thể kiểm tra thông tin từ trang web của Thành
phố Kawasaki dưới đây.
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129626.html
Điện thoại đặt lịch tiêm chủng cũng hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ:
Số điện thoại của tổng đài đa ngôn ngữ: 0120-654-478 (từ 8:30 đến 18:00 hàng ngày)
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha

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

HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC HẤP DẪN 2021
Vé mời miễn phí (bốc thăm) đến Buổi hòa nhạc mừng kỷ niệm 40 năm liên kết đô thị giữa
Thành phố Kawasaki và Thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc)
Thời gian: Thứ Năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (ngày lễ) Suất ① 12:00 Suất② 15:00 (Mỗi suất 100 người)
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
Biểu diễn: Thành viên dàn nhạc giao hưởng Tokyo, Nghệ sĩ Gao Xianglin, Nghệ sĩ Zhang YaoYuan (đàn tranh)
Cách đăng ký: Bưu thiếp khứ hồi (Mặt sau của bưu thiếp: Ghi tên buổi biểu diễn, suất diễn mong muốn, số lượng
người tham gia (tối đa 2 người), họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại có thể liên lạc trong ngày )
Ngoài ra, bạn có thể đăng ký qua Form đăng ký của Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki.
Thời gian đăng ký: Bưu thiếp phải đến nơi trước Thứ Sáu, ngày 20 tháng 8
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
(Đơn vị quản lý được chỉ định: Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki)

Say nắng là một căn bệnh nguy hiểm và đe dọa đến tính mạng khi bệnh trở nặng. Hãy bắt đầu các
biện pháp chống say nắng càng sớm càng tốt trong hoàn cảnh thích nghi với lối sống mới như đeo
khẩu trang.
1. Thường xuyên bổ sung nước ngay cả khi không khát
2. Vừa thông khí vừa để nhiệt độ phòng dưới 28℃
3. Mặc trang phục thoáng mát, sử dụng mũ hoặc ô che nắng
4. Nếu có thể đảm bảo khoảng cách với những người xung quanh ở ngoài trời thì có thể tạm tháo
khẩu trang
5. Hàng ngày ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ và theo dõi sức khỏe
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT VUI VÀ HỮU ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Khóa học theo nhóm nhỏ. Còn có các hoạt động tìm hiểu văn hóa Nhật Bản và khu vực, phòng chống thiên tai.
Học kì 2 Khóa buổi sáng
Ngày học: Thứ 3 ・Thứ 6 (9:50 - 11:50)
Thời gian: Từ 14/9 đến 03/12
Số buổi: 22 buổi
Học phí: 12,100 yên (Phí giáo trình tính riêng)

Học kì 2 Khóa buổi tối
Ngày học: Thứ 4 (18:30 - 20:30)
Thời gian: Từ 01/9 đến 15/12
Số buổi: 15 buổi
Học phí: 8,250 yên (Phí giáo trình tính riêng)

*Có trông trẻ (Trên 1 tuổi, miễn phí)

*Không có trông trẻ

Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki

Liên hệ: Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki

Điện thoại: 044-435-7000

Email: kiankawasaki@kian.or.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

QUẦY TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG
TÂM GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ KAWASAKI
Nếu bạn có gì muốn hỏi hay có gặp khó khăn gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. (Miễn phí)

TỪ NGÀY 1 THÁNG 7, BẮT ĐẦU TƯ VẤN ONLINE QUA ZOOM!
ĐẶT LỊCH HẸN QUA TRANG CHỦ CỦA TRUNG TÂM
*Thời gian tư vấn: Từ 9:00 đến 17:00 (Làm việc cả trong giờ nghỉ trưa)

Số điện thoại tư vấn: 044-455-8811

Ngay cả vào những ngày không có nhân viên tư vấn bằng ngôn ngữ phụ trách, chúng tôi vẫn có thể tư vấn
bằng ngôn ngữ của bạn bằng cách sử dụng phiên dịch qua điện thoại.
Ngôn ngữ
Thứ
Ngôn ngữ
Thứ
Từ thứ 2 đến thứ 7
Tiếng Anh
Từ thứ 2 đến thứ 7 Tiếng Trung
Tiếng Tây Ban Nha
Thứ 3, thứ 4
Tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 3, thứ 6
Trang chủ đăng kí tư vấn
Tiếng Hàn/ Tiếng Triều Tiên Thứ 3, thứ 5
Tiếng Tagalog
Thứ 3, thứ 4
online
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 với Chuyên viên luật sư Hành chính
(Chỉ nhận tư vấn bằng tiếng Nhật nhưng bạn có thể đặt hẹn phiên dịch. Có tính phí)
Thời gian: Ngày 15 tháng 8 (Chủ nhật) và ngày 19 tháng 9 (Chủ nhật), từ 14:00 đến 16:00
Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki. Phòng họp hiệp hội, tầng 2

Trang chủ của Hiệp hội Giao lưu
Quốc tế Thành phố Kawasaki

