Về hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama
(Ama City International Association-ACIA)
Trong “Triển lãm quốc tế Aichi”, ba thị trấn trước ñây tạo nên thành phố Ama hiện nay ñã thúc ñẩy hoạt
ñộng giao lưu quốc tế với các nước Cộng hòa Mali, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa
Azerbaijan với tư cách là các ñối tác hữu nghị. Thông qua việc tiếp xúc, trải nghiệm những nền văn hóa
truyền thống chưa từng biết ñến, chúng tôi ñã có rất nhiều phát hiện và ngạc nhiên thú vị.
Hiệp hội giao lưu quốc tế thị trấn Jimokuji ñược thành lập vào tháng 5 năm 2008.Trong khi hiệp hội ñang
triển khai các hoạt ñộng giao lưu quốc tế, tháng 3 năm 2010, cùng với việc ba thị trấn Shippo, Miwa,
Jimokuji sáp nhập, hiệp hội ñổi tên thành “Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama” với tư cách là tổ chức
xúc tiến sinh hoạt cộng ñồng ña văn hóa thống nhất của thành phố Ama, chịu trách nhiệm thực hiện quốc tế
hóa ñịa phương.
Tính ñến thời ñiểm tháng 11 năm 2010, có 1.547 người nước ngoài thuộc 17 quốc gia ñăng ký tại thành
phố Ama. ðể loại bỏ những khó khăn mà người nước ngoài gặp phải, việc hỗ trợ về tiếng Nhật, cách ñối
phó với thảm họa, cung cấp thông tin về ñời sống – y tế, bảo vệ quyền con người v.v…là không thể thiếu
ñối với phần lớn người nước ngoài tại ñây. Kế thừa triết lý về hoạt ñộng hữu nghị của triển lãm quốc tế
Aichi, hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama không chỉ xúc tiến hoạt ñộng giao lưu với nước ngoài, sự
hiểu biết quốc tế, mà còn cộng tác với người nước ngoài ñến từ nhiều nền văn hóa ña dạng, hướng ñến
xây dựng một thành phố mà mọi người có thể an tâm sinh sống. Hiệp hội chúng tôi lấy chủ thể là người
dân thành phố, cùng với mọi người tiến hành các hoạt ñộng, vì thế rất mong mọi người hãy tham gia vào
các hoạt ñộng của chúng tôi.

Nội dung hoạt ñộng
Hoạt ñộng ñịnh kỳ
・ Gặp gỡ ñịnh kỳ và hội ñàm quốc tế: là nơi tụ họp mà ai cũng có thể tự do tham gia, có các hoạt ñộng
như giới thiệu các món ăn trên thế giới, nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, cung cấp thông tin, tư vấn
cho người nước ngoài v.v…
・ Tổ chức lớp học tiếng Nhật: ñối tượng học là người nước ngoài, do các giáo viên tình nguyện tổ chức
lớp, tuần học 4 buổi.
・ Tổ chức lớp học âm nhạc Châu Phi (trống Djembe): ñối tượng trung tâm của hoạt ñộng này là trẻ em.
Một tháng tổ chức 2 lần.
Hoạt ñộng cả năm
・ Các lớp học tăng cường hiểu biết về các nước có quan hệ ñối tác hữu nghị, các lớp học về phòng
chống thiên tai cho người nước ngoài, tham gia vào lễ hội mùa hè, sinh hoạt cộng ñồng của người dân
v.v…
・ Hỗ trợ giáo dục hiểu biết quốc tế: Phái cử người nước ngoài ñến các trường cấp 1, cấp 2 v.v…
・ Phát hành các tờ thông tin, tin tức giao lưu quốc tế.
・ Chế ñộ ñăng ký tình nguyện viên giao lưu quốc tế (ñăng ký miễn phí)

Mục tiêu hoạt ñộng của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama
1. Thúc ñẩy giáo dục hiểu biết quốc tế và cộng ñồng ña văn hóa, giao lưu quốc tế với người dân, thúc
ñẩy quốc tế hóa khu vực.

2. Thúc ñẩy xây dựng thành phố mà người dân cũng như người nước ngoài ñến từ nhiều nền văn hóa
ña dạng ñều có thể an tâm sinh sống.
3. Nhìn nhận những ñiểm khác nhau về văn hóa giữa những người khác nhau về dân tộc.v.v…, thúc ñẩy
giao lưu lẫn nhau trong giáo dục, văn hóa, thể thao, sản xuất v.v… trên quan hệ bình ñẳng.
4. Xây dựng quan hệ quốc tế hữu hảo với các khu vực trên thế giới, cống hiến cho hòa bình thế giới và
môi trường trái ñất bền vững.

Thành lập: Ngày 11 tháng 5 năm 2008 (Tên cũ: Hiệp hội giao lưu quốc tế thị trấn Jimokuji)
Thành viên: 48 người
Cố vấn:

Tình nguyện viên ñăng ký: 60 người Số ñoàn thể thành viên: 11 ñoàn thể

Thị trưởng thành phố Ama – Murakami Koji

Chủ tịch: Osumi Yoshio
Phó chủ tịch:

Kondo Hiroshi

Phòng thường trực Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama
〒490-1292 thành phố Ama, Kida Inui 18-1
Ban kế hoạch chính sách thành phố Ama Tổ cộng tác công dân

Chúng tôi ñang tuyển tình nguyện viên hoạt ñộng！
Chúng tôi ñang tuyển tình nguyện viên hoạt ñộng như dưới ñây ñể hỗ trợ cho các hoạt ñộng ña
dạng của ACIA (thành viên trẻ em, thành viên cá nhân). (Xin hãy viết số thứ tự mong muốn vào
giấy ñăng ký)
1. Người có khả năng về nghệ thuật dân gian, thủ công mỹ nghệ Nhật Bản.
2. Người quan tâm ñến ẩm thực Nhật Bản, ẩm thực thế giới.
3. Người hiểu rõ về văn hóa truyền thống, lịch sử của thành phố
4. Người quan tâm ñến việc dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài.
5. Người có khả năng hoặc quan tâm ñến ngoại ngữ.
6. Người muốn lập nhóm liên quan ñến quốc tế (ngôn ngữ, hỗ trợ nước ñang phát triển, homestay, hỗ trợ
người nước ngoài ñang sống tại Nhật)
7. Người hiểu rõ về công nghệ thông tin (blog, homepage)
8. Người lớn và trẻ em quan tâm ñến âm nhạc châu Phi (trống Djembe)
9. Người muốn giao lưu với người nước ngoài.
10. Người hiểu rõ về văn hóa Nhật Bản (trà ñạo, hoa ñạo, kịch dân gian, thư pháp, âm nhạc v.v…)
11. Người có nhiều kinh nghiệm du lịch, sống ở nước ngoài v.v...
12. Người thích ñi dạo phố phường
13. Người quan tâm ñến việc biên tập thư tin tức.
14. Nam giới muốn góp sức.
＊ðối với các nhóm/ ñoàn thể: chúng tôi rất mong muốn ñược xây dựng quan hệ liên kết hợp tác trong
trường hợp các ñoàn thể ñã từng tổ chức hoạt ñộng giao lưu (ngôn ngữ, hiểu biết quốc tế, hỗ trợ v.v…)
trong ñoàn thể hoặc theo từng cá nhân,vì thế, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

ðơn ñăng ký hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama
(gia nhập/thay ñổi)
Bất kỳ người nào quan tâm ñến giao lưu quốc tế cũng có thể gia nhập hiệp hội của chúng tôi. Sau khi
bạn ñiền vào các mục dưới, hãy gửi Fax hoặc bằng bưu ñiện tới văn phòng chúng tôi, sau ñó chuyển lệ
phí tham gia vào ñịa chỉ chuyển khoản.
Phí thường niên (từ tháng 4 ñến tháng 3 năm sau, nếu tham gia từ sau tháng 10 giảm một nửa lệ phí)

Xin hãy ñánh dấu ○ vào các số thứ tự dưới ñây và viết cả số lượng người tham gia.
1.Thành viên là trẻ em (chưa ñủ 18 tuổi) 1 người 300 yen 2.Thành viên cá nhân: 1 người 1.000 yen
3.Thành viên là ñoàn thể:1 ñoàn thể 2.000 yen
Số người: (

4.Thành viên trợ giúp: 1 người 5.000 yen

)người

ðịa chỉ chuyển khoản lệ phí: Ngân hàng JA Amahigashi, Chi nhánh Jimokuji, Số tài khoản: 0048192

Chủ tài khoản: Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Ama

Tên
Số ñiện thoại

Chủ tịch: Osumi Yoshio

ðịa chỉ 〒
FAX

E-mail:

ðoàn thể trực thuộc v.v…：
Những người có nguyện vọng làm tình nguyện viên hoạt ñộng, xin hãy ghi lại số thứ tự mong muốn. Có thể
viết nhiều số.
Số mong muốn (

)

(Thông tin cá nhân cung cấp sẽ ñược chúng tôi sử dụng chỉ trong phạm vi hoạt ñộng của hiệp hội)

