
Số tháng 10-11 năm 2021                                  ベトナム語 

HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ KAWASAKI 

 

            

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog 

tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Nhật đơn giản 

Thông tin cũng được đăng tải trên trang chủ của Hiệp hội (https://www.kian.or.jp/hlkwsk.html) 

Kanagawa ken Kawasaki shi Nakahara ku Kizuki Gion-cho 2-2. Mã bưu điện 211-0033 

 Tel:044-435-7000 Fax:044-435-7010 https://www.kian.or.jp/ E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 
 

 
                                              
 

 

[Thời gian]  06/11/2021 (Thứ 7) , từ 10:00 - 12:00  

[Địa điểm]  Phòng hoạt động đoàn thể, tầng 2, Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki  

[Đối tượng tham gia]  Sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học sinh Cấp 3  

(Bao gồm những bạn đã tốt nghiệp các cấp học kể trên)  

[Số lượng tham gia]   20 người (ưu tiên người đăng ký trước)  

[Giảng viên]  Hiệu trưởng Học viện Giáo dục Uken  Ho Tei Ka（Fang Zhen Hua） 

[Nội dung] 1.Kiến thức cơ bản về tìm việc  2. Quy trình đi tìm việc 3.Quy tắc ứng xử khi tìm việc 

      4.Thực hành phỏng vấn xin việc 5. Hỏi đáp về hoạt động tìm việc  

[Liên hệ và đăng ký]  Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki  (qua điện thoại hoặc Email) 

[Điện thoại] 044-435-7000        Email: soudan39＠kian.or.jp   

 

Đây là buổi hướng dẫn và tư vấn cung cấp thông tin cần thiết cho việc học lên Cấp 3 công lập của tỉnh Kanagawa. 

[Thời gian] Từ 13:00 - 16:00, ngày 20/11/2021 (Thứ 7) 

[Địa điểm] Hội trường Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki   

[Đăng ký] Đến hết ngày 30/10/2021, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Trung tâm 

[Đối tượng] Học sinh cấp 2, phụ huynh hoặc người hỗ trợ (tối đa 20 gia đình, 3 người/gia đình) 

[Nội dung] Tư cách dự thi, tư vấn tổng hợp 

[Nơi liên hệ] Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki. Điện thoại 044-435-7000  

[Đồng tổ chức] Hội đồng Liên lạc Hoạt động Đa văn hóa, Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki 

 

[Thời gian] Ngày 16/10/2021 (Thứ 7), ngày 30/10/2021 (Thứ 7), từ 14: 00 - 16: 00.  

[Phí tham dự] Miễn phí 

[Số lượng tham dự] 30 người (Hạn chót đăng ký: 15/10/2021(Thứ 6) ) 

[Cách đăng ký] Qua form đăng ký trên trang chủ  

[Nội dung] Từng nhóm du học sinh thân thiện của Thành phố Kawasaki sẽ trình bày về dự án của nhóm 

chẳng hạn như giới thiệu các địa điểm thú vị của Kawasaki, so sánh văn hóa và phim ảnh giữa quốc gia của mình với 

Thành phố Kawasaki. Hãy cùng giao lưu trực tuyến với các bạn du học sinh nhé! 

[Liên hệ] Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki. Điện thoại 044-435-7000. Email: kiankawasaki@kian.or.jp 

★Tham dự miễn phí 

nhưng cần đăng ký trước.  

★Tư vấn miễn phí với 

Chuyên viên luật hành 

chính. 

HƯỚNG DẪN HỌC LÊN CẤP 3 
DÀNH CHO TRẺ EM CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 

Hội thảo hướng dẫn kỹ năng ứng tuyển việc làm dành cho người nước ngoài 

Tham gia 
miễn phí 

Đăng ký 
trước 

Có kèm 
phiên dịch 

BUỔI GIAO LƯU VỚI DU HỌC SINH (ONLINE) 

https://www.kian.or.jp/
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


Đặt lịch hẹn qua trang chủ của Trung tâm 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CƯ DÂN NGƯỜI NƯỚC 
NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ KAWASAKI 

TUYỂN ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 14 
Hãy trở thành đại biểu và lên tiếng với thành phố Kawasaki!  

[Tư cách ứng tuyển] 1. Người không mang quốc tịch Nhật 

2. Trên 18 tuổi 

3. Người đăng ký trong Sổ đăng ký thường trú cơ bản của Thành phố Kawasaki liên tục trên 1 năm 

[Số người ứng tuyển]  Tối đa 26 người  

[Nhiệm kỳ] Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 (2 năm) 

[Cách ứng tuyển] Vui lòng gửi đơn đăng ký đến Ban Xúc tiến cộng sinh đa văn hóa qua đường bưu điện trong thời gian 

từ 01/09/2021 (Thứ 4) đến 16/11/2021 (Thứ 3) (căn cứ theo dấu bưu điện). (Có thể nộp trực tiếp). 

Địa chỉ:  Ban Xúc tiến cộng sinh đa văn hóa - Phòng Đời sống thị dân - Sở Văn hóa Cư dân Thành phố Kawasaki 

Kawasaki Frontier Building 9F, Ekimaehon-cho11-2, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-0007   

[Đơn đăng ký] Được đặt ở Góc thông tin của các Văn phòng Hành chính quận, các nhà văn hóa thị dân, v.v. 

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống từ trang chủ của Văn phòng Hành chính Thành phố.  

[Nội dung] Các đại biểu sẽ tự quyết định chủ đề và thảo luận về những khó khăn mà người nước ngoài đang gặp phải. 

Sau đó báo cáo kết quả của buổi thảo luận cho Thị trưởng và đề xuất ý kiến. 

* Hội nghị sẽ được tổ chức bằng tiếng Nhật. Tài liệu bằng tiếng Nhật có phiên âm Furigana.  

[Liên hệ]  Ban Xúc tiến cộng sinh đa văn hóa - Phòng Đời sống thị dân – Sở Văn hóa cư dân Thành phố Kawasaki 

Điện thoại: 044-200-2846 

Trung tâm tư vấn ONE-STOP dành cho người nước ngoài - Trung tâm Giao lưu Quốc tế TP. Kawasaki  

Điện thoại: 044-455-8811 

QUẦY TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG TÂM 

GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ KAWASAKI  
Nếu bạn có gì muốn hỏi hay có gặp khó khăn gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. (Miễn phí) 

TỪ NGÀY 1 THÁNG 7, BẮT ĐẦU TƯ VẤN ONLINE QUA ZOOM! 

 
 

*Thời gian tư vấn: Từ 9:00 đến 17:00 (Làm việc cả trong giờ nghỉ trưa) 

*Số điện thoại tư vấn: 044-455-8811 
          

Vào ngày không có nhân viên tư vấn bằng ngôn ngữ phụ trách, chúng tôi vẫn có thể tư vấn bằng ngôn ngữ của bạn 

bằng cách sử dụng phiên dịch qua điện thoại. 
 

Ngôn ngữ Thứ Ngôn ngữ Thứ 

Tiếng Anh Từ thứ 2 đến thứ 7 Tiếng Trung Từ thứ 2 đến thứ 7 

Tiếng Bồ Đào Nha Thứ 3, thứ 6 Tiếng Tây Ban Nha Thứ 3, thứ 4 

Tiếng Hàn/ Tiếng Triều Tiên  Thứ 3, thứ 5 Tiếng Tagalog Thứ 3, thứ 4 

Tiếng Việt Thứ 3, thứ 6 Tiếng Thái Thứ 2, thứ 3 

Tiếng Indonesia Thứ 3, thứ 4 Tiếng Nepal Thứ 3, thứ 7 

 

 
Trang chủ của Hiệp hội Giao lưu 

Quốc tế Thành phố Kawasaki 

 

Trang chủ đăng kí tư 

vấn online 

 

*Tư vấn miên phí với Chuyên viên luật hành chính 

 (Chỉ nhận tư vấn bằng tiếng Nhật nhưng bạn có thể đặt hẹn phiên dịch. Có tính phí) 

Thời gian: Ngày 17 tháng 10 (Chủ nhật), ngày 21 tháng 11 (Chủ nhật), từ 14:00 đến 16:00 

Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki, Phòng họp hiệp hội, tầng 2 

 


