
【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)

Tuyển học sinh lớp học tiếng Nhật kỳ
2 Reiwa năm 4

（令和4年度第２期生活日本語教室学習者募集）

Học Tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống
hằng ngày(đọc viết/hội thoại)
①Lớp học chủ nhật:
Ngày giờ: Từ tháng 9 ngày 11 (chủ nhật)

đến tháng 11 ngày 20 (chủ nhật)
14:00～16:10 tổng cộng 11 lần

Địa điểm: Tòa nhà Fushimiya phòng họp
cho thuê tầng 9(Gofuku-cho,
Aoi-ku2-3-1)

②Lớp học Thứ 2
Ngày giờ: Từ tháng 9 ngày 5 (thứ 2) đến

tháng 11 ngày 28 (thứ 2)
11:00～12:00 tổng cộng 11 lần

Địa điểm: Phòng họp của hiệp hội
Điểm chung của ① và②
Số lượng người: Khoảng 10 người cho

người mới bắt đầu
Học phí: Phí tham gia hội (phí tham gia hiệp

hội  Same 2000 yên)
Chi phí hoạt động ngoại khóa tự chịu.

Đăng ký: Đến tháng 8 ngày 26 (thứ 6) vui
lòng đăng ký qua điện thoại hoặc
qua trang web của Hiệp hội

Phụ trách: Tatara (Trụ sở chính)

Tuyển dụng người nước ngoài
tham gia đào tạo lãnh đạo phòng
chống thiên tai Reiwa năm 4
(令和4年度外国人防災リーダー研修受講者募集)

Hãy cùng nhau tìm hiểu về phòng chống
thiên tai để chuẩn bị cho thảm họa lũ lụt
động đất không?
Ngày giờ: Lần 1:Tháng 8 ngày 27 (chủ nhật)

13:00-16:00
Lần 2:Tháng 10 ngày 1 (thứ 7)

10:00-16:00
Lần 3:Tháng 12 ngày 7 (thứ 7)

10:00-16:00
Địa điểm: Phòng họp Hiệp hội quốc tế thành

phố Shizuoka,Quán ăn ở tầng 3
tòa thị chính Shizuoka,Hamada
shōgai gakushū kōryū-kan

Nội dung: Lần 1 Dành cho lãnh đạo phòng
chống thiên tai về việc hỗ trợ cho
người nước ngoài về trận động đất
ở Đông Nhật bản.
Lần 2 Đào tạo và thành lập Trung
Tâm Đa Ngôn Ngữ Hỗ Trợ Thiên
Tai thành phố Shizuoka.
Lần 3 Huấn luyện cứu sinh cơ bản
qua sử dụng AED,thực tập
nấu bữa ăn khẩn  cấp,huấn luyện
sơ cứu bằng địu vv.



Đối tượng: Người có thể hiểu tiếng Nhật đàm
thoại thông dụng

Số lượng: 15 người (cũng có thể tham gia 1
lần)

Phí tham gia: Miễn phí
Đăng ký: Vui lòng đăng ký qua email

same@samenet.jp
Phụ trách: Miyamoto (trụ sở chính)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Thông tin thành phố Shizuoka
【静岡市情報】

Lễ hội Shimizu Minato lần thứ
73

(第73回　清水みなと祭り)
●Múa tập thể điệu múa cảng Kappore!!!
Tháng 8 ngày 5 (thứ 6) ngày 6 (thứ 7)

17:40～21: 00
※Chương trình diễu hành âm nhạc chỉ vào

ngày 5 (thứ 6)
Địa điểm: Shimizu satsuki dori(Shimizu

đường Satsuki)
●Jirochō dōchū (trên đường Jirocho)
diễu hành tháng 8 ngày 6 (thứ 7) ngày 7
(chủ nhật)

Địa điểm: Jirochō dōri (đường Jirocho) ngoài
ra còn địa điểm khác ở Shimizu

●Bắn pháo hoa trên biển
Tháng 8 ngày 7(chủ Nhật)
Địa điểm: Hinode futo
Thời gian: 17:30 khai mạc

18:15 (xem
hình bên trên) đánh trống
19:15 Lời khai mạc
19:30 Bắt đầu bắn pháo hoa

●Ngoài các sự kiện khác như khiêng đền di
động (omikoshi) cũng được lên kế hoạch
Thông tin: Ban tổ chức Shimizu Minato

Matsuri ☎ 054-354-2189

Chuyên gia tư vấn miễn phí
Tư vấn luật sư hành chính: Nhập
cư,Cư trú,Nhập tịch,Thừa kế,tham
vấn v.v..

（専門家の無料相談）

行政書士相談：入国、在留・帰化、相続

に関する相談等)
①Phường Aoi

Ngày giờ: Tháng 8 ngày 22
13:00 đến 16:00

Địa điểm: Tầng 1 tòa thị chính phường Aoi
Aoi ku Otemachi 5-1

Thông tin: ☎ 054-221-1053
②Phường Suruga

Ngày giờ: Tháng 8 ngày 23 Thứ 3
13:00 đến 16:00

Địa điểm: Tòa thị chính phường Suruga
Suruga ku Yahata cho 10-40

Thông tin: ☎ 054-287-8698
Điểm chung của ① và ②
Đối tượng: Không nhất thiết đúng theo

phường bạn đang sống.Tư vấn
cho bất cứ mọi người

※Không cần đặt chỗ trước,nhưng nên vui
lòng liên lạc qua điện thoại
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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】

Tuyển học sinh của Hiệp hội giao
lưu tiếng Nhật Shimizu
(清水日本語交流の会　生徒募集)

①Khóa học thứ 3
Thời hạn: Tháng 9 ngày 16 đến tháng 11

ngày 29 (tổng cộng 13 lần)
Thời gian: 19:00 đến 20:30
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Oka shōgai

gakushū(Shimizu sakuragaoka cho
7-1) ☎ 054-354-1350

②Khóa học thứ 6

mailto:same@samenet.jp


Thời hạn: Tháng 9 ngày 2 đến tháng 11 ngày
25 (tổng cộng 12 lần)

Thời gian: 10:00 đến 11:30
Địa điểm: Phòng họp thứ 3 tầng 2 Tsuji

shōgai gakushū kōryū-kan
Shimizu Miyashiro cho 5-75)
☎ 054-364-0234

③Khóa học thứ 7
Thời hạn: Tháng 9 ngày 3 đến tháng 12 ngày 3

(tổng cộng 12 lần)
Thời gian: 19:00 đến 20:30
Địa điểm: Phòng họp thứ 3 tầng 2 Tsuji

shōgai gakushū kōryū-kan
Shimizu Miyashiro cho 5-75)
☎ 054-364-0234

Cho mỗi kỳ 300 yên × 1 lần.Có cấp chứng
chỉ hoàn thành cho học viên đi học thường
xuyên.
★Lớp học riêng: có thể tư vấn thêm về ngày
giờ và địa điểm
Ngoài ra: Có cấp chứng chỉ cho học sinh tham
gia đủ số lần quy định
Liên lạc: chủ tịch Ukai ☎ 090-3939-1168

Fax.054-351-3505


