
【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)

Tuyển học viên lớp Tiếng Nhật thông
dụng trong cuộc sống
（生活日本語教室学習者募集)

①Lớp học Chủ Nhật
Ngày  giờ: Tháng 9 ngày 5 (chủ nhật) ～Tháng
11 ngày 21 (chủ nhật)
13:30 đến 16:30 Tổng cộng 11 lần
Địa điểm: Fushi Miya kashi kaigijitsu (Aoiku
Gofuku-chō 2 - 3 - 1)

②Lớp học Thứ 6
Ngày giờ: Tháng 9 ngày 10 (thứ 6) ～Tháng 11
ngày 19 (Thứ 6)
14:00 đến 16:30 Tổng cộng 11 lần
Địa điểm:Shizuoka Yaizushinyokinko 4
kaikaigishitsu (Aoiku Ōte-chō 3 - 11)
Nội dung: Học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc
sống hàng ngày
Lượng người:  15 người/1 lớp
Học phí:3300 Yên, và phí hoạt động ngoài
lớp học sẽ được tính riêng.
Đăng ký: đến tháng 8 ngày 30 (thứ 2) Vui
lòng đăng ký qua điện thoại hoặc từ trang
web của chúng tôi.
Người phụ trách: Tatara

Thông tin truyền nhiễm về virút Côrona
Vui lòng xem URL bên dưới
Trang chủ thành phố Shizuoka
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#
h2_2

Tổng quan về vắc xin Corona
Cách nhận tiêm vắc xin.Các địa điểm tiêm
chủng lớn.
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901921.pdf

Tuyển dụng cư dân nhà ở thành phố
市営住宅の入居者募集

Đối tượng: Người sống hoặc đi làm trong
thành phố, có một gia đình (bao gồm cả
hôn thê) . Có các điều kiện khác như không
có nhà và các khoản thu nhập khác.
Đăng ký:Từ tháng  8/1(chủ nhật) ~ 5(thứ
5)[Dấu bưu điện hợp lệ, Rút thăm cho số
đăng ký nhiều]
Liên hệ:Machi-dzukuri kōsha
( Shizuoka shiyakusyo tầng 5 ☎
054-221-1253, Shimizu shiyakusyo shi no
chousya tầng 2 ☎054-354-2238)
Đơn đăng ký, v.v. có thể được tìm thấy tại
văn phòng chi nhánh, văn phòng chi nhánh
Kanbara.Nagata shisho, kanbara shisho

Thông báo về giao thông rước đuốc
của Thế vận hội Paralympic Tokyo

2020
東京2020パラリンピック聖火リレー

交通規制について

https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_2
https://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_2
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000901921.pdf?fbclid=IwAR0kIZuUwLWpnPTDpRSA9JAZ5uQI8lt1MvSoU-KEqAbG16ZNoZ-WFJ_O57A


Do việc thực hiện rước đuốc ở Suruga ku ,
một số con đường sẽ bị đóng cửa. Để biết
chi tiết về các quy định giao thông và các
tuyến đường vòng, vui lòng xem trang web
của tỉnh.
Thời gian triển khai: Tháng 8 ngày 17(thứ
3) 15:46～16:17 (dự định)
Phụ trách: Bộ phận Giao lưu Thể thao
☎054-221-1037

Hiệp hội giao lưu tiếng Nhật Shimizu
tuyển dụng học sinh

　清水日本語交流の会生徒募集

●Khóa học thứ 3 Oka shōgai gakushū
kōryū-kan 2-kai kōgi-shitsu
　Tối 7:00～8:30
　Thời gian:tháng 9 ngày 7 ～tháng 11 ngày
30 (Tổng cộng 12 lần)
●Khóa học thứ 6 (Tsuji shōgai gakushū
kōryū-kan 2-kai dai 3 kaigijitsu)
　Thời gian:10:00～11:30
　Thời gian:Tháng 9 ngày 3 đến tháng 11
ngày 26 (tổng cộng 12 lần)
●Khóa học thứ 7 Tsuji shōgai gakushū
kōryū-kan 2-kai dai 3 kaigijitsu)
　Tối 7:00～8:30
　Thời gian:tháng 9 ngày 4 đến tháng 11
ngày 20(tổng cộng 11 lần)
　Học phí 300 yên/1 lần cho tất cả các khóa
học. Được cấp chứng chỉ khi tham gia đều
đặn.

★ Có thể tư vấn về ngày giờ và địa điểm
cho lớp học riêng
Liên hệ: Chủ tịch Ukai (Tel.090-3939-1168
Fax.054-351-3505)


