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Shizuoka Yaizu Kinkou Otemachi  tầng

4)

Giới thiệu sách giáo khoa tiếng
Nhật của SAME

（SAME日本語テキスト　紹介）

Hãy cùng nhau nói tiếng Nhật tại
Shizuoka

Đã có Sách giáo khoa học Tiếng
Nhật của SAME!

『はなそう にほんご しぞーかで』
SAMEオリジナル日本語学習教材が

できました！

Tựa đề: Cùng nhau trò chuyện bằng tiếng
　　　   Nhật ở Shizooka」
　　　　 ※Shizooka  theo tiếng địa phương

có nghĩa là Shizuoka
Đối tượng: Nhập môn ～trình độ cơ bản

Nội dung: Mục tiêu của tài liệu này  giúp bạn
có thể nói về bản thân và cảm xúc
của mình.5 nhân vật giàu cá tính
sống ở thành phố Shizuoka sẽ
xuất hiện trong tài liệu giảng
dạy.Lắng nghe họ nói,thực hành
phát âm, bắt chước họ để có thể
nói về bản thân của bạn.

Ngoài ra: Sử dụng tài liệu này được sử dụng
trong lớp học tiếng Nhật vào mỗi
thứ 2 chủ Nhật hàng tuần.Nếu
quan tâm,bạn có thể lấy tại trụ sở
chính hoặc ở chi nhánh Shimizu.

Liên hệ: Tatara (trụ sở chính)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Thông tin tỉnh Shizuoka
【静岡市情報】

Có hướng dẫn cho học sinh cấp 3
và phụ huynh có liên quan đến
người nước ngoài
（外国につながる児童生徒とその保護者のための

高校進学ガイダンス）

Có thể nghe giải thích trực
tiếp từ giáo viên của trường
về việc đi học Trung học.Hãy
hỏi bất cứ điều gì nếu bạn
thắc mắc.Sẽ có người nước
ngoài đã học và tốt nghiệp
của trường hiện tại đang

sống và nhân viên chính thức làm việc tại Nhật
sẽ đến trong ngày.Hỗ trợ thông dịch tiếng
Philippin,tiếng Tây Ban Nha,tiếng Bồ Đào
Nha,ngoài ra hỗ trợ thêm 13 ngôn ngữ khác trên



máy  tính tablet (yêu cầu hỏi thêm để biết thêm
thông tin)

Ngày giờ: Tháng 7 ngày 30 (thứ 7)13:30 đến
15:30

Địa điểm: Shimizu shiyakusho lầu 3 phòng họp
312

Thông tin: Hội đồng giáo dục thành phố Shizuoka
Trung tâm giáo dục đặc biệt
☎ 054-255-8275

Tuyển cư dân nhà ở của Nhà ở của
Thành phố

（市営住宅の入居者を募集）

　

Đối tượng:Những người sống hoặc đi làm
trong thành phố và có một gia
đình (bao gồm cả hôn thê) để
sống cùng. Điều kiện là bạn chưa
có nhà riêng.Cũng như có các
điều kiện khác trong thu nhập.

Thời hạn đăng ký: Tháng 6 từ ngày 1 (thứ 4)
đến ngày 5 ( chủ nhật)
Tính theo dấu bưu điện
hợp lệ sẽ bốc thăm nếu
quá số lượng

Thông tin chi tiết: Tổng công ty phát triển thị
trấn thành phố Shizuoka.
Tòa nhà thị chính
Shizuoka Tầng 5
☎ 054-221-1253
Tòa nhà thị chính Shimizu
☎ 054- 354-2238

※Có thể tìm thấy các mẫu đơn đăng ký tại
trụ sở chính Suruga,trụ sở Osada và  trụ sở
Kanbara.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Hiệp hội tổ chức.Trao đổi quốc
tế.Thông tin đa văn hóa.
【団体主催　国際交流・多文化情報】

Tư vấn cho bất cứ điều gì về Y tế
Phúc Lợi Công Lý

（医療、福祉、司法 なんでもかんでも相談会)

Các vấn đề về Bệnh tật ,
tàn tật,vấn đề về luật pháp,
về công việc,vấn đề về con
cái chậm phát triển cũng
như bất cứ rắc rối nào khác…
Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.
Ngày giờ:Tháng 7 ngày 9 (thứ 7)

13:30 đến 15:30
Địa điểm: Tầng 4 phòng họp shimizu hoken

fukushi senta ishikai.(Shimizu-ku
Shibukawa,  2-12-1 )

Đối tượng: Bất cứ đối tượng nào
Ngôn ngữ: Hỗ trợ ngôn ngữ nước ngoài( yêu

cầu liên lạc trước)
Phí tham gia: Miễn phí
Đăng ký tham gia: Yêu cầu đăng ký trước
Thêm thông tin chi tiết:(Tổ chức) Hiệp hội y

tế Shimizu thành phố
Shizuoka.☎ 054-344-0550


