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 HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ KAWASAKI 

 

                                             

 

 
Tiếng Nhật, 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 
 

BUỔI HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÀ Ở DO 

THÀNH PHỐ QUẢN LÝ” DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Bạn muốn đăng ký nhà ở do Thành phố Kawasaki quản lý nhưng không biết cách viết hồ sơ đăng ký? 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn có thể điền trực tiếp vào đơn đăng ký và cứ thế nộp đi. 

(Có thông dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha,  

tiếng Tây Ban Nha, tiếngTagalog, tiếng Thái, tiếng Nepal, tiếng Việt và tiếng Indonesia) 

Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 

Địa điểm: Phòng Hoạt động đoàn thể, tầng 2, Trung tâm Giao lưu Quốc tế  

Thành phố Kawasaki   

Số lượng tham dự: 20 người 

Thông tin đăng ký: Qua điện thoại hoặc đến đăng ký trực tiếp trước 16:30, thứ Tư ngày 8 tháng 6. 

Thể lệ đăng ký: 1) Là người trưởng thành 

2) Sống hoặc làm việc tại thành phố Kawasaki từ 1 năm trở lên 

3) Không vượt quá mức thu nhập hàng tháng nhất định. 

4) Đang gặp khó khăn về chỗ ở  

 

LIÊN HOAN QUỐC TẾ TẠI THÀNH PHỐ KAWASAKI 2022 (HỦY) 

Trong XIN CHÀO KAWASAKI số trước (số tháng 4-5), chúng tôi có thông báo về sự kiện “Năm nay, 

liên hoan lại được tổ chức sau 3 năm, thông qua hình thức đăng ký tham dự trước”. Nhưng sau khi cân nhắc 

nhiều vấn đề, chúng tôi quyết định sẽ hủy bỏ sự kiện Liên hoan Quốc tế dự định tổ chức vào ngày 3 tháng 7 

năm nay, nhằm ngăn ngừa sự lan rộng lây nhiễm virus Corona. 

 

TIẾP NHẬN TƯ VẤN VỀ NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE 

Trung tâm Tư vấn Tổng Hợp Cộng sinh Đa văn hóa Thành phố Kawasaki - ONE STOP 

Nội dung tư vấn:    Tư vấn liên quan đến việc tiếp nhận và đời sống của người tị nạn Ucraina 

Ngôn ngữ tư vấn:    Có thể tư vấn bằng tiếng Ukraine thông qua thiết bị phiên dịch (Quầy tư vấn) 

Thời gian:     Từ 9:00 đến 17:00,  Thứ hai đến Thứ bảy 

Hình thức tư vấn:   Trực tiếp tại quầy tư vấn, điện thoại (044-455-8811) , Email (soudan39@kian.or.jp),  

 online qua Zoom (đăng ký trước qua mẫu   http:://www.kian.or.jp/kic/soudan.shtml) 

※ Ngoài ra, chúng tôi vẫn thực hiện tư vấn bằng 11 ngôn ngữ như thường lệ. 

Miễn phí 

Đăng ký trước 

mailto:soudan39@kian.or.jp


 

 
 

 

GIỚI THIỆU TRUYỆN TRANH TIẾNG NƯỚC NGOÀI TẠI PHÒNG THƯ VIỆN-TÀI LIỆU 
 

Tại phòng Thư viện-Tài liệu trên tầng 2 của Trung tâm có các 

tác phẩm truyện tranh với khoảng 30 ngôn ngữ. 
Ngoài ra còn có truyện tranh song ngữ tiếng Nhật và tiếng nước 

ngoài, các tác phẩm truyện tranh mà bạn có thể đọc so sánh giữa bản 

nguyên tác và bản dịch, các tác phẩm truyện tranh có kèm CD hoặc 

DVD. 

Hãy đến đọc truyện tranh cùng con và dùng những quyển sách ấy 

giúp ích cho việc học tiếng Nhật của bạn nhé! 

 

*************************************************************************************** 

TIẾNG NHẬT TRONG CÔNG VIỆC 

～DÀNH CHO NGƯỜI CÓ TIẾNG MẸ ĐẺ KHÔNG PHẢI LÀ TIẾNG NHẬT～ 

Mục đích của khóa học là giúp học viên có thể giao tiếp tốt tại nơi làm việc. 

Thời gian:   Từ 09/07/2022 (Thứ bảy) đến 06/08/2022 (Thứ bảy)   (Thứ tư và Thứ bảy hàng tuần)     

Giờ học:   Thứ tư  18:30～20:30  Thứ bảy  10:00～12:00 

Số lượng học viên: Khoảng 10 người (có xét tuyển) 

Học phí:   4,950 yên (Tổng cộng 9 buổi học)  * Phí giáo trình tính riêng  

Đăng ký:   Từ ngày 23/05 đến ngày 19/06 

Hình thức học:   Học online qua Zoom 

※ Riêng ngày 09/07 và ngày 06/08 sẽ tổ chức buổi học trực tiếp. 

Địa điểm:   Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki 

Đối tượng tham gia: 1. Những người đang hoặc đã từng làm việc tại Kawasaki  

(Người làm bán thời gian hoặc làm baito đều có thể tham gia) 

2. Người có trình độ tiếng Nhật tương đương JLPT N3 trở lên.  

************************************************************************************* 

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)

CÓ THỂ TƯ VẤN ONLINE QUA ZOOM!

                Đặt lịch hẹn qua trang chủ của Trung tâm 

Thời gian tư vấn: Từ 9:00 đến 17:00 (Tiếp nhận cả trong giờ nghỉ trưa) 

Số điện thoại tư vấn: 044-455-8811 

Ngay cả vào những 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  đăng kí tư vấn online 

 

Harry the Dirty Dog The Three Billy Goats Gruff 

Trang chủ  Hiệp hội Giao lưu 

Quốc tế Thành phố Kawasaki 

 *Tư vấn miễn 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 19/06/2022 (Chủ nhật) và  ngày 17/07/2022 (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 

 

(Truyện tranh song ngữ Anh-Nhật có kèm CD) 

 

Mã QR đăng ký 


