
【SAME主催事業】
(Thông tin sự kiện của SAME)
☎054-273-5931(Trụ sở chính)

　 ☎054-354-2009(Trụ sở Shimizu)
Phòng họp hiệp hội của chúng tôi

(3-11 Otemachi, Aoi-ku)
Shizuoka Yaizu Kinkou Otemachi  tầng

4)

Hội chợ thế giới Shizuoka Waiwai
Reiwa năm 4 tuyển dụng tập đoàn giới

thiệu hoạt động(Hiệp hội giao lưu
quốc tế,Hiệp hội đa ngôn ngữ

（令和４年度『静岡わいわいワールドフェア

活動紹介出展団体募集（国際交流団体・多文化共

生団体）

Khai mạc: Tháng 11 ngày 27 (chủ nhật)
10 giờ 30 đến 15 giờ 30

Địa điểm: Đường Aoi Symbol khối
B1-B2-B3-B4 (Aoi ku Gofukucho
2chome)

Số lượng: 5 tổ chức
Nội dung: Vui lòng chuẩn bị giới thiệu hoạt

động của tổ chức và chuẩn bị trò
chơi để khách tham dự hội chợ có
thể tham gia

Cho mượn: 1 lều có rèm (2m7×3m6),2 bàn 4
ghế,1 dòng nguồn điện 100V

Phí tham gia: Miễn phí
Đối tượng: Tổ chức trong và gần thành phố

Shizuoka có liên quan đến Hiệp
hội giao lưu quốc tế,Hợp tác quốc
tế,Chung sống đa văn hóa (không
thể tham gia cá nhân)

Đăng ký: Vui lòng đăng ký từ trang web của
chúng tôi

Hạn chót: Tháng 8 ngày 19 (thứ 6) (phải
đến) chúng tôi sẽ lựa chọn trong
các nội dung nếu có nhiều đăng
ký

Phụ trách: Suzuki (Chi nhánh Shimizu)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Thông tin thành phố Shizuoka
【静岡市情報】

Hè đến rồi!!!Hãy đi tắm biển
(夏だ ! 海水浴を楽しもう)

・ Bãi biển Mochimune Beach Bãi biển Miho
Uchihama

Thời gian: tháng 7 ngày 17 (chủ nhật) đến
tháng 8 ngày 21 ( chủ nhật)

Thông tin chi tiết: Bộ phận xúc tiến du lịch
MICE ☎054-221-1421

※Cũng không thể bơi tùy theo điều kiện thời
tiết trong ngày.

Hãy tham gia hồ bơi ngoài trời!!
（屋外プールで 遊ぼう！）

・Về nguyên tắc, vé vào cửa miễn phí
・Trẻ mẫu giáo phải có phụ huynh đi cùng
・Có giới hạn về số lượng người
・Có giờ nghỉ trưa
・Bị hủy khi thời tiết mưa bão
・Vui lòng đến bằng phương tiện công cộng

hoặc xe đạp



**  Mời các bạn tham khảo cách đọc
Aoi
①Tamachi Koen(Tamachi 3chome)
Suruga
②Ohama Koen（Nishijima）
③Shimokawahara Koen　
（Shimokawahara６chome）
④Mochimune Koen(Mochimune 5chome)
⑤Higashi Shinden Koen（Mizuasobi-ike）　　　
（Higashi Sinden 4chome）

**  Mời các bạn tham khảo cách đọc
Shimizu
⑥Kambara Junior High School（Kambara）
⑦Kambara（Kambarashinden 1chome）
⑧Yui（Yui）
⑨Yuiiriyama（Yuiiriyama）
⑩Shimizu Sogo Undojo（Seikai 2chome）
⑪Yagimaropponmatsu Koen(Yagima cho)
⑫Shimizu Kiyomigata Koen Yokosuna

(Yokosuna Minamiata Koen Okitsunaka
cho
（Okitsunaka cho）
★ Ghi chú về Shimizu sōgō undōjō
● Đóng cửa vào các ngày Thứ Hai (trừ ngày
lễ)
⑬Shimizu Kiyomigata Koen Okitsu Naka cho
（Okitsunaka cho)
★Không được sử dụng cho trường hợp sau

● Hồ bơi dài 50m ▶Đến 20:30 ( trên 3 tuổi phí
150 yên)
※Học sinh tiểu học dưới lớp 2 phải có phụ
huynh đi cùng(sau 17 giờ học sinh THCS
phải có phụ huynh đi cùng)
Thông tin chi tiết: tổng đài thành phố

☎054-200-4894
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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】

Hãy mặc Yukata và tham gia lễ hội
ở Đền Kyomizu

（ゆかたをきて、きよみずさんのおまつりへいこう！

Ngày giờ: Tháng 7 ngày 9 (thứ 7)
16 giờ 30 đến 20 giờ

Địa điểm tụ họp: Senova lối ra đường Keyaki
※Hủy nếu trời mưa

Đối tượng: Người nước ngoài(đến 10 người)
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật đơn giản và tiếng Anh
Phí tham gia: 1000 yên,phí Yukata(phí mặc

và phí thuê set)
Phí thuê:3300 yên(áo Yukata,thắt lưng,guốc)
＊Bạn cũng có thể mua một bộ yukata và obi
mới với giá 5.500 yên.
Tổ chức: NPO Tập đoàn tình nguyện viên

hướng dẫn du lịch thành phố
Shizuoka Sunpu Wave (Aoi ku
Tokiwa cho 1-8-6)
☎ 090-7675-5029 (Naomi Yasuike)

Đăng ký phía dưới:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp
0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91ol
rxcyzhQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/viewform


Salon Tiếng Nhật Irori
（日本語サロン　い　ろ　り）

Ngày giờ: Thứ 7 hàng tuần
Từ 21 giờ đến 22 giờ
@trực tuyến

Nội dung: Sử dụng ứng dụng Zoom,có thể
trò chuyện bằng Tiếng Nhật,có
thể kết bạn với người Nhật,tham
gia miễn phí (0￥) bằng máy vi

　　　　   tính hoặc điện thoại di động,bất kì
　　　　　ai cũng có thể tham gia

Đăng ký ở đây

にほんごサロンいろり (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUbg70rMUzU3G_dqH5mjbj8VcifyhElPXnCd37O-QeAckcuw/viewform

