
KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC

Đăng kí・Liên hệ 
Hiệp hội gia lưu quốc tế TP Okazaki.
Email:kokusai@oia1.jp
Điện thoại
Tiếng Nhật :  0564-23-6656
 Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Anh・
 Tiếng Trung Quốc・Tiếng Philippin :  0564-23-6480
 Tiếng Việt・Tiếng Tây Ban Nha :  0564-23-3148 

 Phụ huynh và con có 

 gốc  nước ngoà i  và 

 phụ huynh và con

người Nhật  thử  cùng

giao lưu  với nhau 

 trong chủ đề về 

 Halloween không ?

Khu vực Hygge
  (Phòng nghiên cứu không gian thích hợp cho trẻ)
Trường đại học nữ sinh Okazaki・Trường đại học ngắn hạn nữ sinh Okazaki
(Okazakishi nakamachi 1-8-4)

Ngày 15 tháng 10 năm 2022 (Thứ bảy),
từ 10：00～12：00.
Phụ huynh và con có kết nối với nước
ngoài・Phụ huynh và con người Nhật (Trẻ
em từ 4~6 tuổi), 10 cặp (bốc thăm).

Địa điểm

Thời gian

Đối
tượng

Nội
dung

Phụ huynh và con cùng làm thủ công
và chơi các trò chơi liên quan tới
Halloween.

PHÒNG HỌC ĐA VĂN HOÁPHÒNG HỌC ĐA VĂN HOÁ
CHO PHỤ HUYNH VÀ CON.CHO PHỤ HUYNH VÀ CON.

100 yên/1 gia
đình.

Thành phố Okazaki・Hiệp hội gia lưu quốc tế TP Okazaki・Trường đại học nữ sinh Okazaki・Trường đại học ngắn hạn nữ sinh Okazaki.

Nhằm phòng tránh bệnh lây

nhiễm virus corona chủng mới,

mong mọi người hợp tác việc

đeo khẩu trang・khử trùng

bàn tay・đo nhiệt độ thân thể.

ベトナムご



Hướng dẫn bãi đê ̉ xe cu ̉a Trường đa ̣i ho ̣c nữ sinh
Okazaki・Đa ̣i ho ̣c nữ sinh ngắn ha ̣n Okazaki

Trường
tiểu
học
Neishi

Đình Hatchu

Okazaki
genkikan

Naka machi 4
chome

Tiệm giặt là

Fukuen

Neishi shogako
iigushi

Cửa hàng tiện lợi
sakuruK

Kake machi

Kaiten sushi Tokubei

Okazaki
genkikan mae

Cửa chính

Đại học nữ sinh Okazaki
Đại học nữ sinh ngắn

hạn Okazaki

Cửa
hướng
đông

(Nhà thể thao)
Khu nha ̀ số 5

Nha ̀ số 
2 Nhà số 4

bãi đậu xe

Sugi dược khoa
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h
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 7

N
h
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 1


