Số tháng 8-9 năm 2022

(Phát hành cuối tháng 7)

ベトナム語版

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

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

Xin vui lòng hợp tác tham gia trả lời Bảng khảo sát nếu bạn có thông tin về
hiện trạng của người nước ngoài cao tuổi cần được chăm sóc điều dưỡng!
Chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát về hiện trạng của người nước ngoài cao tuổi (người cần được chăm sóc điều dưỡng)
đang sinh sống tại Thành phố Kawasaki để báo cáo lên Thành phố Kawasaki, giúp ích cho việc kích hoạt các chính
sách từ giờ về sau.
Đối tượng khảo sát là những người trực tiếp chăm sóc hoặc là người nhà đã từng chăm sóc điều dưỡng người nước
ngoài cao tuổi; những người đã hoặc đang làm công việc chăm sóc điều dưỡng người nước ngoài cao tuổi; hoặc những
người biết về hiện trạng của người nước ngoài cao tuổi đang cần được chăm sóc điều dưỡng.
Vui lòng giúp chúng tôi thực hiện khảo sát nếu bạn thuộc các đối tượng nêu trên. Chúng tôi sẽ
gửi tặng công thức nấu món ăn Mexico, món Hàn hoặc món Nhật cho các bạn tham gia khảo sát.
*Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trên trang chủ.

Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 1/8/2022 đến 31/1/2023
Hình thức tham gia: mẫu khảo sát trên trang web, trực tiếp đến Trung tâm hoặc tải mẫu khảo sát về,
điền rồi gửi qua bưu điện.

★Hạn chót tính theo dấu bưu điện là ngày 31/1/2023.

Mẫu khảo sát trên trang web：https://www.kian.or.jp/topics/fragebogen22.shtml
***********************************************************************************************

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

Boccia là môn thể thao mà tất cả mọi người có thể cùng chơi và thi đấu với nhau, không phân biệt tuổi tác, giới tính,
cơ thể có khuyết tật hay không. Môn thể thao này tuy được biết đến là một trong những môn thi đấu chính thức của
Paralympics nhưng cũng có rất nhiều giải đấu hay sự kiện được tổ chức dành cho người bình thường tham gia.
Thời gian: Thứ bảy, ngày 20 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, hoan nghênh các bạn người nước ngoài tham gia.
Số lượng: 20 người (ưu tiên người đăng ký sớm)
Đăng ký : Từ Thứ hai, ngày 20 tháng 6 (qua điện thoại, Fax, Email, hoặc trực tiếp đến Trung tâm)
Liên hệ: (Tài đoàn Công ích) Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Điện thoại: 044-435-7000, Fax: 044-435-7010
E-mail: soudan39@kian.or.jp

★ Miễn phí nhưng phải đăng
ký trước!
★ Có buổi tư vấn miễn phí với
Chuyên viên luật Hành chính
★ Có phiên dịch

HƯỚNG DẪN HỌC LÊN CẤP 3
dành cho trẻ em có nguồn gốc nước ngoài

Đây là buổi giải thích, tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết để học lên Cấp 3 (Koko) công lập ở Tỉnh Kanagawa.
Thời gian: Ngày 19/9/2022 (Thứ hai, ngày lễ) từ 13:00 đến 16:00 (khung giờ tham gia sẽ được chỉ định)
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki
Đăng ký: Đến ngày 3 tháng 9, https://hsguide.me-net.or.jp/reservations
Đối tượng: 24 hộ gia đình (mỗi hộ tối đa 3 người) gồm học sinh lớp 9 cùng phụ huynh hoặc người
hỗ trợ (Chúng tôi sẽ tuyển chọn)
Nội dung: Giới thiệu về các trường Cấp 3 (Koko), tư vấn tổng hợp, v.v…
Liên hệ:
Email koko@mcajp.com Vui lòng sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh, chữ Romaji
Đơn vị tổ chức:
Hội đồng Liên lạc Hoạt động đa văn hóa, Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki,
Sở Giáo dục Tỉnh Kanagawa,
Mạng lưới Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa Tỉnh Kanagawa của tập đoàn NPO
***********************************************************************************************

BUỔI GIAO LƯU ONLINE (Zoom) [MÓN THÁI]
Hãy cùng chúng tôi nấu những món ngon đơn giản, dễ làm tại nhà! Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về văn hóa Thái Lan.
Thời gian:
Thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022, từ 11:00 đến 13:00
Giáo viên:
Nakata Siriwan (người gốc Thái Lan)
Thực đơn:
Món Larb Moo (salad thịt heo băm cay)
Phí tham gia: Miễn phí (do phát online)
Cách đăng ký: Vui lòng đăng ký qua mẫu đăng ký trên trang chủ hoặc qua Email. ★Đến ngày 4/10★
URL mẫu đăng ký https://www.kian.or.jp/wf/ Email: soudan39@kian.or.jp
*Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trên tờ rơi, trang chủ, Facebook hoặc liên hệ với Trung tâm Giao lưu quốc tế
Thành phố Kawasaki.
***********************************************************************************************

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)

CÓ THỂ TƯ VẤN ONLINE QUA ZOOM!
Đặt lịch hẹn qua trang chủ của Trung tâm

Thời gian tư vấn: Từ 9:00 đến 17:00 (Tiếp nhận 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

Tiếng Anh

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Tiếng Trung

Từ Thứ 2 đến Thứ 7

Tiếng Bồ Đào Nha

Thứ 3・Thứ 6

Tiếng Tây Ban Nha

Thứ 3・Thứ 4

Tiếng Hàn/ Tiếng 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

Trang đăng kí tư vấn online

Trang chủ Hiệp hội Giao lưu
Quốc tế Thành phố Kawasaki

*Tư vấn miễn phí với Chuyên viên Luật hành chính (Chỉ nhận tư vấn bằng tiếng Nhật nhưng bạn có thể đặt hẹn phiên dịch. Có tính phí)
Thời gian: Ngày 21/08/2022 (Chủ nhật) và ngày 18/09/2022 (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

