
① Họ tên của tất cả người tham gia và quốc tịch của phụ huynh, tên trường・năm học 

（Tuổi） của con.

② Địa chỉ liên lạc của người đại diện. (Tel, E-mail)

③ Muốn tham gia lần nào. (Lựa chọn từ trong [1 ] ~ [4])

Giáo dục cần thiết dành cho trẻ có kết nối với nước ngoài để Tiếp tục học lên-Xin việc tại Nhật là gì ?
Về chủ đề học tập và việc học tiếng nhật hàng ngày, trong dịp này hãy hỏi thật nhiều để có hành trang 

cho tương lai ! 

Ngày giờ : Ngày 18 tháng 7 năm 2021 (Chủ Nhật) ※Nội dung các lần giống nhau.

［１］10：00～11：00（Tiếng Trung）

［２］11：30～12：3０（Tiếng Việt）

［３］14：00～15：00（Tiếng Philippin・Tiếng Anh）

［４］15：30～16：30（Tiếng Bồ Đào Nha・Tây Ba Nha）

Địa điểm : Okazakishi toshokan koryu plaza Libra - Tầng 3 - Phòng 301

Nội dung : ★Bàn về tiến lộ・Giáo dục của Nhật ★Bàn về Trường THPT bán thời gian.

★Bàn về Hệ thống, cách lựa chọn của việc Học tiếp và Xin việc.

★Hãy thử lắng nghe câu chuyện của người đi trước đã Học tiếp・Xin việc trong 
thực tế v.v..

Đo� i tượng : Phụ huynh có con kết nối với nước ngoài. Mỗi lần 20 cặp (Thứ tự trước sau)
※ Chỉ mình phụ huynh tới cũng không sao, đối tượng là học 

sinh tiểu・trung học.

【Cách đăng kí】 Hãy gửi đi bằng 1 trong cách như Email/Fax/Bưu điện nội dung mục dưới đây.

【Nơi đăng kí】 Đường bưu điện : 〒444-8601

Okazakishiyakusho Toyoseishakaisuishinka 「Shinro zadankai」kakari ATE

FAX： 0564-23-6626 ※Mặt trái của tờ rơi là giấy đăng kí.

Email: tayosei@city.okazaki.lg.jp

【Địa chỉ liên lạc】 Okazakishiyakusho Tayoseishakaisuishinka Tabunkakyoseikakari

TEL: (Tiếng Nhật)    0564-23-3148
(Đa ngôn ngữ)  0564-23-6480
(Tiếng Việt ) 0564-23-3148 （Chỉ thứ 2・6）

Tổ chức : Bộ giáo dục thành phố Okazaki  Hiệp hội giao lưu quốc tế TP Okazaki

Muốn truyền tải tới người nước ngoài
THAM GIA MIỄN PHÍ



Nếu tỉnh Aichi phát lệnh cảnh báo 
mưa lớn, lũ lụt, bão v.v.. sẽ bị hủy. Nếu 
có gì không rõ xin hãy liên hệ đến địa chỉ 
liên lạc ở mặt phải.

G iấy đăng kí  tham gia「Hội nghị chuyên đề t iến lộ」

Nơi đăng kí : Gửi tới  Okazakishiyakusho Shakaibunkabu Tayoseishakaisuishinka

Fax : 0564-23-6626

※Liên qua về thông tin cá nhân trên, chỉ sử dụng cho mục đích vận hành công việc. Sẽ không cung cấp cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của người tham gia.

【Hướng dẫn địa điểm】Okazakishi toshokan koryu puraza Libra
Okazakishi kouseidori nishi 4chome 71banchi

≪Hướng dẫn cách đi≫

Từ［Ga Hygashi Okazaki］

Đi bộ ⇒ 20 phút

Xe buýt⇒ Meitetsu bus

『Toshokan koryu puraza』
Ngay chỗ xuống xe

Từ［Ga Okazakikouenmae・Nakaokazaki］

Đi bộ ⇒ 15 phút

Xe buýt ⇒ Meitetsu bus

『Toshokan koryu puraza』
Ngay chỗ xuống xe

Trường hợp sử dụng xe hơi
Bãi để xe được miễn phí 2 tiếng.

Phụ huynh-1

(Đại diện)

Họ tên Quốc tịch

Phụ huynh- 2

Con-1

Họ tên Tên trường học
Tiểu học

Trunghọc

Năm học （Tuổi）

Lớp （ Tuổi）

Con-2
Tiểu học

Trunghọc
Lớp （ Tuổi）

Nơi liên lạc
TEL: ※Dùng liên lạc khi khẩn cấp.

E-mail :

Khung giờ 

nguyện vọng
※Hãy chọn.

［１］ 10：00～１１：００ ［２］ １１：３０～１２：３０ ［３］ １４：００～１５：００ ［４］ １５：３０～１６：００

Tiếng Trung Tiếng Việt
Tiếng Philippin

Tiếng Anh
Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ba Nha

Việc muốn 

trao đổi

・

Việc muốn 

hỏi

※Tự do viết vào đây.

Ｎａｋａ Ｏｋａｚａｋｉ Ｓｔａｔｉｏｎ

Ｏｋａｚａｋｉ Ｋｏｕｅｎｍａｅ Ｓｔａｔｉｏｎ

Ｈｉｇａｓｈｉ Ｏｋａｚａｋｉ Ｓｔａｔｉｏｎ


