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Thưởng th ức hương v ị thế giới, hòa nh ịp trong “Bu ổi giao l ưu quốc tế năm 2012” v ới 160 người 

tham gia.   

Trong buổi giao lưu, có các hoạt động như nấu ăn dưới sự hướng dẫn của người nước ngoài, mọi người vừa 

thưởng thức hương vị của món ăn các nước như Hàn Quốc, Mỹ, Nepal, Đài Loan, Braxin vừa xem các tiết mục 

nghệ thuật truyền thống của thành phố Ama, múa rối theo truyện Genji, hay múa Hawaii. Tại buổi “Họp mặt giao lưu 

của người dân thành phố” tổ chức tại Hội trường Jimokuji vào ngày 12 tháng 2, có nhiều hoạt động hấp dẫn của 

các đoàn thể địa phương như biểu diễn ghita, kèn Oboa, diễn tập cứu hỏa, ngôn ngữ v.v… với sự tham gia của hơn 

20 người nước ngoài, đã góp phần tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu. 

 

Giới thi ệu sự kiện 
Lớp học ti ếng Nhật khu v ực Jimokuji: Năm 2012 sẽ tiếp tục mở 3 khóa (tháng 5, tháng 9, tháng 1) mỗi khóa học 

10 buổi vào các ngày Chủ Nhật (buổi sáng), thứ Tư (buổi sáng, buổi tối), thứ Bảy (buổi sáng). Địa điểm: Nhà văn 

hóa Jimokuji. Liên hệ：090-6578-8048 (Takayama-san), 080-2617-7575 (Sato-san) 

 

Tuyển sinh h ọc thử các lớp ti ếng Nhật khu v ực Miwa: Tuyển sinh học viên học thử cho lớp tiếng Nhật sơ cấp 

nhân dịp khóa này dự định khai giảng từ tháng 9 năm nay. Giảng viên là các tình nguyện viên dưới sự hướng dẫn 

của các giảng viên chuyên nghiệp. Lịch học dự kiến: Các chiều Chủ Nhật hàng tuần trong tháng 4 từ 4 giờ chiều 

đến 5 giờ 30 phút chiều. Địa điểm: Trung tâm giao lưu thông tin Miwa, 5 phút đi bộ theo hướng Bắc từ ga Kida 

tuyến Meitetsu. Phí tham gia: Miễn phí Liên hệ: 090-3932-5931 hoặc E-mail:ohsumiysh@yahoo.co.jp 

 

Thông tin v ề sự kiện tại địa phương:  Lễ hội Châu Phi Ama Africa vào ngày 2 (thứ Bảy) và 3 (Chủ Nhật) tháng 6, 

với các hoạt động biểu diễn trống Djembe, nhảy, đánh trống, trình diễn thời trang, triển lãm về châu Phi v.v… Địa 

điểm: Nhà văn hóa Miwa thành phố Ama - khoảng 10 phút đi bộ theo hướng bắc từ ga Kida tuyến Meitetsu. 

 Đang tuyển tình nguyện viên. Liên hệ: 080-5297-7665 hoặc Email: amafrica2012@gmail.com       

＊＊＊＊Tuyển tình nguy ện viên c ộng tác trong ho ạt động tư vấn cho ng ười nước ngoài 

Nhằm đáp ứng được các yêu cầu tư vấn đa dạng về đời sống sinh hoạt của người nước ngoài đang sống tại 

thành phố Ama, chúng tôi đang cần tuyển tình nguyện viên với những yêu cầu như sau: 

・ Ngôn ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philipin, tiếng Anh, tiếng Việt v.v… 

・ Nếu là người nước ngoài thì phải có khả năng hiểu tiếng Nhật tương đối. 

・ Liên hệ: 090-6578-8048 (Takayama-san) 

Trang web đa ngôn ngữ hữu ích trong đời sống 

・・・・Triển khai hệ thống phiên dịch y tế tỉnh Aichi: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha 

www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com 

• Hiệp hội Giao lưu Quốc tế - Tỉnh Aichi: Nơi trao đổi và tư vấn đa ngôn ngữ,v.v… www2.aia.pref.aichi.jp/ 

•   Ban Quốc tế - Tỉnh Aichi: Tin tức đời sống (cuộc sống, giáo dục, y tế, thuế, v.v…)www.pref.aichi.jp/kokusai/tagengo/ 

• Trung tâm Quốc tế Nagoya: Thông tin các loại về đời sống, thiên tai, v.v…www.nic-nagoy.or.jp/ 

 


