
Ama City International Association(ＡＣＩＡ) http://acia.blog16.jp/  E-mail:ohsumiysh@yahoo.co.jp 
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Ama là tổ chức phi lợi nhuận hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trong đó người dân thành 

phố cũng như người nước ngoài có thể an tâm vui sống trong tinh thần giao lưu và hiểu biết quốc tế sâu sắc. Với ý nghĩa đó, chúng tôi 

đang tổ chức các sự kiện sau đây và xin mời tất cả mọi người cùng đến tham gia. 

• Tổ chức lớp học tiếng Nhật: Lớp học tiếng Nhật rất bổ ích đối với cuộc sống của người nước ngoài. Câu lạc bộ tiếng Nhật JJ. 

• Giao lưu và hiểu biết quốc tế: Xúc tiến mối quan hệ giao lưu và hiểu biết về sự khác biệt giữa các nền văn hóa quốc gia của 

người nước ngoài đến từ các quốc gia bằng hữu như Việt Nam, Mali, Azerbaijan, v.v… đang sinh sống tại thành phố Ama. 

• Tổ chức lớp học âm nhạc Châu Phi: Trống Châu Phi, các hoạt động luyện tập và biểu diễn gõ trống Djembe. Một tháng 2 lần. 

Với sự có mặt của ban nhạc Djembe. 

• Hoạt động khác: Tổ chức các khóa học phòng chống thiên tai, cung cấp thông tin, các loại hình tư vấn, v.v… dành cho người 

nước ngoài. 

Hướng dẫn tham gia sự kiện 

• Tham gia lễ hội mùa thu tại Thành phố Ama:Thời gian: 12:30 ~ 16:00, Thứ 7 ngày 15 tháng 10 Địa điểm: Hội quán Chùa 

Zimoku. Với sự trình diễn của ban nhạc Djembe AFRICA, ACIA và phục vụ các món ăn Châu Phi (Không tổ chức nếu trời mưa). 

•  Tham gia hội chợ miễn phí “Thành phố Ama không rác”: Thời gian: 9:30 ~ 14:30, Thứ 7 ngày 22 tháng 10 Địa điểm: Quảng 

trường Fureai, Shippo Art Village, Hội chợ triển lãm giới thiệu về Việt Nam, Mali, Azerbaijan, đố vui, v.v… 

• Tham gia chương trình World Collaboration: Với sự trình diễn của ban nhạc Djembe  

Thời gian: 17:35, Thứ 7 ngày 22 tháng 10 Địa điểm: “Quảng trường Ginga” - Số 21 Oasis Sakae Nagoya. Xuống tàu “Sakae”, 

đi bộ 5 phút từ tuyến Higashiyama – tàu điện ngầm Nagoya  

• World Salon ACIA: Giới thiệu hoạt động bảo hiểm sức khỏe và phát triển của Phụ nữ Bangladesh 

Thời gian: 18:30, Thứ 2 ngày 21 tháng 11 Địa điểm: Hội quán Chùa Zimoku (miễn phí vào cửa phía Nam Quan Âm, nằm bên 

tay trái phía trước Chùa Zimoku) 

• Khóa học nấu ăn món Nepal:Thời gian: 14:30 ~ 17:00, Chủ nhật ngày 27 tháng 11 Địa điểm: “DEVI”, Cà ri Ấn độ-Nepal 

Điện thoại: 052-442-2980 Lệ phí tham gia: 1.000 yên (dự kiến)  Giáo viên: Manisa cùng các cộng sự người bản xứ Nepal Số 

người tham dự: 20 người (ưu tiên người đăng ký trước) Nhận đăng ký: từ ngày 22 tháng 10. Số điện thoại đăng ký: 

090-9190-1530 (Kinoshita) 

・・・・Câu lạc bộ tiếng Nhật JJ hiện đang mở lớp tiếng Nhật: Thời gian: sáng chủ nhật, sáng và tối thứ 4, sáng thứ 7 cho đến ngày 20 

tháng 11.Địa điểm: Hội quán Chùa Zimoku Liên hệ: 090-6578-8048 (Takayama), 080-2617-7575 (Sato) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

�  Mục giới thi ệu người nước ngoài  Xin chào các bạn! 

Tôi tên là Kandel Manisa. Tôi từ Nepal đến Nhật Bản vào 4 năm trước. Hiện tại tôi đang làm việc ở cửa hàng bán Cà ri Ấn độ-Nepal 

tại Sakamaki. Tôi đang tham gia lớp học tiếng Nhật vào sáng thứ 4 hàng tuần bắt đầu từ tháng 3 năm nay tại Câu lạc bộ tiếng nhật 

JJ. Tiếng Nhật mà các giáo viên làm công tác tình nguyện dạy cho tôi rất hữu ích cho cuộc sống sinh hoạt cũng như cho công việc 

tại cửa hàng. Và tôi nghĩ việc có thể kết bạn với những người đến từ các quốc gia khác thật sự là một niềm hân hạnh. Tôi cũng rất 

vui khi được tham gia vào các sự kiện của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn. 

Trang web đa ngôn ngữ hữu ích trong đời sống 

• 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/ 


