
【SAME主催事業】

(Thông tin sự kiện của Same)
Số điện thoại:

054-273-5931(Trụ sở chính)
054-354-2009(Trụ sở Shimizu)

Lớp học tiếng Nhật dành cho học sinh
tiểu học Tuyển người học
小学生向け(しょうがくせいむき）日本語(にほんご)
教室(きょうしつ)　学習者募集(がくしゅうしゃぼしゅ
う )

Ngày giờ: Ngày 16 tháng 8 (thứ 2) đến  ngày 20
tháng 8 (thứ 6)
Từ 10:00 đến 12:00 Tổng cộng 5 lần
Địa điểm: Phòng họp cho thuê Parche
(Kurogane Cho, Aoi-ku)
Nội dung: Tiếng Nhật dành cho cuộc sống hàng
ngày
Sức chứa: Khoảng 10 người
Học phí: Miễn phí
Đăng ký: Ngày 10 tháng 8 (thứ 3) Điện thoại
đến Same hoặc đăng ký qua Web
Phụ trách: Tatara (trụ sở chính)

Hội chợ Thế giới Shizuoka Reiwa năm 3
Tổ chức giao lưu quốc tế.Tổ chức đa
văn hóa. Giới thiệu hoạt động)
令和(れいわ)3年度（ねんど）『静岡(しずおか)わい
わいワールドフェア』　国際交流団体(こくさいこう
りゅうだんたい)・多文化共生団体(たぶんかきょう
せいだんたい)　活動紹介(かつどうしょうかい)

Tuyển dụng nhà triển lãm

Thời gian: Ngày 28 tháng 11 (chủ nhật) 10:30～

15：30
Địa điểm: Aoba shinboru road.Cafe.phòng họp
cho thuê Matterhorn(2-chome, Gofuku-cho,
Aoi-ku)
Số lượng tuyển dụng: 5nhóm
Nội dung: Giới thiệu hoạt động của nhóm,Vui
lòng chuẩn bị các hoạt động mà khách tham
quan hội chợ có thể tham gia.
Cho thuê triển lãm: 1 lều có màn ngang, v.v.
Chi phí thuê triển lãm: Miễn phí
Điều kiện đăng ký: Các tổ chức liên quan đến
trao đổi quốc tế, hợp tác quốc tế,tổ chức cộng
sinh đa văn hóa trong và xung quanh thành phố
Shizuoka (không thể tham gia cá nhân)
Đăng ký: Đến  tháng 8 ngày 20 (thứ 6) tại Same
hoặc qua trang Web
Nếu số lượng đơn đăng ký nhiều, việc lựa chọn
sẽ được thực hiện dựa trên các nội dung triển
lãm.
Thông tin thêm: Suzuki ( Chi nhánh Shimizu)
　

(Thông tin của tỉnh Shizuoka)
Hướng dẫn nhập học trung học cho trẻ
em và phụ huynh không phải là người
bản xứ Nhật Bản
日本語(にほんご)を母語(ぼこくご)としない子(こ)と
親(おや)のための高校進学(こうこしんがく)ガイダ
ンス

Bạn có thể nghe trực tiếp lời giải thích từ giáo
viên của trường về việc đi học trung học.Hỏi bất
kỳ câu hỏi nào cần hỏi, Có các học sinh người
nước ngoài đã học đại học,học cấp 3 tại Nhật
Bản cũng sẽ đến tham dự vào ngày dự
kiện.Ngoài thông dịch viên tiếng Philippines,



tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha,Tiếng Bồ
Đào Nha và tiếng Trung, ngoài ra còn có máy
tablet  có thể xử lý 13 ngôn ngữ (yêu cầu điều
tra).
Thời gian: Ngày 7 tháng 8 (thứ 7) năm 2021
13:30 ～15:30
Địa điểm: Lầu 3 Shimizu kuyakusho,Fureai
hall(shimizu ku Asashi cho 6-8)

Thông tin: Ban giáo dục thành phố
Shizuoka.Phòng giáo dục.

Điện thoại:054-354-2521
Giới thiệu khu vực cắm trại Oku Shizu
オクシズ キャンプ場紹介(じょうしょうかい)

* Công viên Minami arupusu unesco Trung tâm
cắm trại Ikawa Nature House(Aoiku Ikawa
☎054-260-2761
*Khu cắm trại Kurokawa(Shimizu ku nishizato)
☎090-4799-2101
*Khu cắm trại Tamagawa(Aoi ku Nagatsumata)
☎090-4799-2101
*Khu cắm trại Umegashima(Aoi ku
Umegashima)☎090-2773-4026
*Khu cắm trại Minami Arupusu Ikawa Aoi ku
Tashiro☎054-260-2322

Thông tin hồ bơi ngoài trời
屋外(おくがい)プール情報(じょうほう)

Ban xúc tiến thể thao☎054-221-1071
◆Hồ bơi Shimizu sougou undojyo (Seikai
2chome)7/27(thứ 7)～8/29(chủ nhật),9:30～
16:30
●Đóng cửa vào thứ 2 (trừ ngày lễ,và những
trường hợp khác)
●Hồ bơi dài 50m ▶ Đến 20:30 (3 tuổi trở lên 150
yên)
◆Quận Yui / Kanbara Từ 7/22(ngày lễ) , 9:30
～15:30
*Hồ bơi  trường trung học cơ sở Kanbara
(Kanbara)… Cho đến ngày 25/8(thứ 4)
*Hồ bơi Yui iriyama (Yui iriyama)...Cho đến
8/26(thứ 5)
*Hồ bơi Trường tiểu học Yui(Yui machi
Yahara)..Cho đến 8/26(thứ 5)

*Tùy theo độ tuổi, có người giám hộ đi kèm (vui
lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết)

Chúng tôi đã mở trang web dành cho tư
vấn khẩn cấp SOS cho Tổ chức OTIT
đào tạo Thực tập sinh.Kỹ thuật viên

người nước ngoài

OTITが技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)のため
のSOS・緊急相談専用(きんきゅうそうだんせんよ
う)ウェブサイトを開設（かいせつ）しました

https://www.otit.go.jp/
https://www.otit.go.jp/sns/index.html
(Tư vấn ngôn ngữ bản địa)
「Tổ chức đào tạo thực tập sinh người nước
ngoài」
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