
100 yên/1
gia đình.

Nhằm phòng tránhbệnh lây nhiễm viruscorona chủng mới,mong mọi người hợptác việc đeo khẩutrang・khử trùng bàntay・đo nhiệt độ thân
thể.

「The omatruri」
Cha mẹ và con cùng nhau vui chơi lễ hội Nhật Bản

 Phụ  huynh và con  có gốc là người
nước ngoài cùng với phụ huynh  và 
 con  người Nhật   thử cùng giao lưu
với nha u trong chủ đề lễ hội mùa t

hu không?

P H Ò N G  H Ọ C  Đ A  V Ă N  H O Á  C H O  P H Ụ  H U Y N H  V À  C O N .

Thời gian：Ngày 26 tháng 11 năm 2022 (Thứ bảy), từ 10：00～12：00.

Dịa diểm：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)
Dối tượng：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).
Nội dung:Phụ huynh và con nhỏ sẽ được thực hiện các trò chơi và làm thủ công để được trải nghiệm văn
hóa của Nhật Bản.

Dang kí・Liên hệ：
Hiệp hội gia lưu quốc tế TP Okazaki.
Email　kokusai@oia1.jp
Diện 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

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.

ベトナムご

mailto:kokusai@oia1.jp


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
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