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Phát hành: Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya (UIP)
Biên tập: Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya NPO（UCIA）
Điện thoại. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail:u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp
Địa chỉ: Tầng 5 Utsunomiya Hyosando Square,
Utsunomiya –shi, Baba –Doori 4-1-1

Mục lục

Số 133
Phát hành ngày
10 tháng 10
năm2018

Trang 2
Gọi Y tế trong trường hợp khẩn cấp, Hỗ trợ chi phí khám não - sức khỏe tổng hợp.
Trang 3 Lễ hội mùa thu tại các trung tâm học liệu, Trang 4 : Vài điều về trạm xe đạp tại công viên Shinrin thành phố
Utsunomiya.

LỚP HỌC TẾNG NHẬT CHO TRẺ EM

Con của tôi vừa mới tới Nhật nên muốn tìm
lớp học tiếng Nhật cho con trước khi bé vào
trường học của Nhật Bản. Liệu có lớp học
nào như thế không nhỉ?

Lớp học Habataki là lớp học dành cho trẻ em
người nước ngoài, nhằm giúp cho các em học
những tiếng Nhật đơn giản và những quy tắc

Có lớp học gọi là

trong cuộc sống ở Nhật Bản.

“Habataki” đó.

Lớp học Habataki?

①

②

LỚP HỌC HABATAKI
□ Đối tượng
Trẻ em có quốc tịch nước ngoài có dự định vào cấp 1, cấp 2 của các trường học Nhật Bản.
□ Thời gian, thời hạn
Dự định năm 2018
Khoảng 2 tháng, từ 9:00～12:00（Nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè, nghỉ đông）
☆Từ ngày 11 tháng 10（Thứ
□ Địa điểm
う つ の み や し てんじん
5～ngày 25 tháng 12（Thứ 3）
Tầng 3 trung tâm giáo dục thành phố Utsunomiya（Địa chỉ: 宇都宮市天神1-1-24）
☆Từ ngày 8 tháng 1（Thứ 3）
□ Nội dung
~ ngày 22 tháng 3 (thứ sáu
Hội thoại tiếng Nhật đơn giản, đọc, viết chữ Hiragana, những quy định của trường học
□ Phí sử dụng
Miễn phí（Không mất phí）
③

Địa chỉ lớp học Habataki ở đây nhé (bản đồ).

Mọi thông tin chi tiết, muốn đăng ký hãy
gọi điện hoặc email như dưới đây nhé.

＊＊＊Hiệp hội giáo dục thành phố Utsunomiya,
Khoa Giáo dục trường học＊＊＊
☎ 028‐632‐2797
✉ u4602@city.utsunomiya.tochigi.jp

④
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Thông tin cuộc sống

HỖ TRỢ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

2 KHI GỌI ĐIỆN KHÔNG VỘI VÀNG,
CẦN TRUYỀN ĐẠT CHÍNH XÁC
１TRONG TRƯỜNG HỢP SAU HÃY GỌI XE CẤP CỨU
■ Gọi cũng không phản ứng（Không còn ý thức）
■ Khó thở, mặt tái, cảm giác không còn thở.

Khi gọi cấp cứu tới số 119, hãy nói rõ những thông

■ Co giật liên hồi.

tin sau đây

■ Đột nhiên chân tay co giật, không nói được nên lời

① 「Kinkyu desu = Trường hợp khẩn cấp」

■ Bị đâm xe (bị tai nạn xe hơi).

②

Nói chính xác địa chỉ, mục tiêu...（Trường hợp

■ Bị thương nặng do ngã từ trên cao xuống.

gọi bằng điện thoại, hãy nói rõ tên của thành phố,

■ Bị chảy máu nhiều.

khu phố）

■ Bị đau đầu, đau ngực, đau bụng một cách khác thường, đau

③ Ai đó đang ở tình trạng ra sao (ví dụ ở trạng thái
mất hết ý thức, gọi không phản ứng...)

cấp.

④ Tên, số điện thoại người gọi điện

3 NHỮNG NƠI BỐ TRÍ AED (AED)（MÁY TRỢ GIÚP NGƯỜI BỊ SUY TIM）.
Để hỗ trợ những người đột nhiên bị suy tim, ngưng tim, cần phải nhanh chóng tiến hành sốc điện tim, tác động
cho tim hoạt động trở lại.AED là một thiết bị y tế dùng để điện tim trong trường hợp này. AED rất dễSử dụng do có hướng dẫn
cách sử dụng bằng âm thanh. AEDđược bố trí ở những nơi có nhiều người tập trung như khu vui chơi công cộng, nhà gà, khu
mua sắm, khu thể thao...Để biết thông tin chi tiết về các thiết bị này đặt ở đâu, thông tin và thời gian sử dụng... quý vị hãy vào
trang web của thành phố.

HỖ TRỢ MỘT PHẦN PHÍ KHÁM NÃO VÀ KIỂM TRA BỆNH TOÀN DIỆN

① NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM SỬC

② BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI CAO TUỔI
▽Đối tượng: Là những người hơn 75 tuổi, có gia tham

KHỎE QUỐC DÂN

gia bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và trả tiền thuế

▽Đối tượng là những người từ 40~70 tuổi, có đóng thuế thị dân

dân cư thành phố.

▽Số tiền hỗ trợ: Nếu khám não hoặc kiểm tra sức khỏe toàn diện

▽Số tiền hỗ trợ là 10,000Yên

kết hợp với khám bệnh đặc định (kiểm tra xem có bị mắc

▽Đăng ký: Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ với Bộ phận

chứng béo phì không?)sẽ được hỗ trợ là 16,339 yên. Trường

lương hưu và sức khỏe

hợp chỉ khám sức khỏe toàn diện hoặc khám não toàn diện thì
số tiền hỗ trợ là 10,000 yên

※①Ở mục 1、Ban phụ trách lương hưu và sức khỏe:
Điện thoại: ☏028-632-2316、
②Ở mục 2, Ban phụ trách lương hưu và sức khỏe:

▽ Đăng ký: Trước khi đến bệnh viện khám hãy gọi điện thông

Điện thoại: ☏028-632-2307

báo rằng “Tôi có nguyện vọng nhận hỗ trợ y tế để khám sức

Ngoài ra, chỉ có một số bệnh viện nhất định kết hợp

khỏe toàn diện và khám não bộ”, rồi hãy tới bệnh viện.

với dịch vụ này, nên hãy liên hệ để biết thêm chi tiết.
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Sự kiện vui vẻ♫ ♪





＠

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ LỄ HỘI VĂN HÓA MÙA THU
Ngoài triển lãm, trưng bày sản phẩm, còn có diễn thuyết, bán các sản vật nông nghiệp. Đây là lễ hội mùa thu
dành riêng cho dân địa phương.Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ tới các trung tâm phụ trách dưới dây.
Ngày 13 tháng 10 (T.7) – 14 tháng 10 (CN)：Trung tâm học liệu Kiyohara (☏667-5696)
Ngày 20 tháng 10 (T.7) - Ngày 21 tháng 10 (CN): Trung tâm học liệu Kawachi (☏671-3201)
Ngày 26 tháng 10 (T.6) - Ngày 28 tháng 10 (CN )：Trung tâm học liệu Chyuo (☏632-6331)
Ngày 27 tháng 10 (T.7) - Ngày 28 tháng 10 (CN): Trung tâm học liệu Higashi Shou (☏638-5782)
Chiều ngày 2 tháng 11 (T. 6) – Ngày 3 tháng 11 (T.7 ：Trung tâm học liệu Shinoi (☏669-2515)
Ngày 3 tháng 11 (T.7) – Ngày 4 tháng 11 (CN) : Trung tâm học liệu Hiraishi (☏660-1964)
Trung tâm học liệu Yokokawa (☏656-6452)、Trung tâm học liệu Shiroyama (☏652-4794)
Trung tâm học liệu Tomiya (☏665-1663)、Trung tâm học liệu Sugatagawa (☏658-1594)
Trung tâm học liệu Kamkawachi (☏674-3131)
Ngày 3 tháng 11(T.7) – Ngày 5 tháng 11(sáng thứ 2)：Trung tâm học liệu Minami (☏645-0006)
Ngày 8 tháng 11 (T.5) – Ngày 11 tháng 11(CN): Trung tâm học liệu Toyosato： (☏660-2340)
Ngày 10 tháng 11 (T.7) – Ngày 11 tháng 11 (CN)：Trung tâm học liệu Kunimoto (☏665-2942)

LỄ HỘI JOUSHI

LỚP DẠY MÓN ĂN NHẬT

 Ngày 21 tháng 10 (CN)10:00～15:00



Ngày 18 tháng 11 (CN): 10:00~13:00





Vừa giao lưu vừa cùng làm thử món ăn của gia đình
Nhật Bản nhé. Hạn đăng ký tới ngày 5 tháng 11.

¥
＠
☏

・Phục trang qua các thời kỳ của nhà thiết kế
“shasangyouretsu”
・Cửa hàng mô phỏng
・Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật truyền thống.
Miễn phí

Số
lượng
￥
＠

Công viên Joushi Utsunomiya (Honmaru-cho 1-15)
“Hãy Gọi lại ký ức thành Utsunomiya!” Bộ phận
phụ trách hoạt động lễ hội: 028-632-2989

☏



Ngày 3 tháng 11(T.7)- ngày 4 tháng 11(CN)
Thời gian : 10:00～16:00
Hãy thưởng thức tất cả các hương vị gyouza
tại lễ hội Gyouza Utsunomiya của「Thành
phố của Gyouza」



Lớp dạy nấu ăn của Trung tâm cộng đồng
(Akebono – Cho 7-1)
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya
Điện thoại: 028-616-1870

Hãy mặc trang phục của
lễ hội Haloween nhé!

Thứ 7 tuần thứ 4 hàng tuần 16:00～18:00
Ngày 27 tháng 10 Lễ hội Halloween



¥ 1 đĩa（3 cái）chỉ 100 yên.
＠ Công viên Joushi Utsunomiya (Honmaru-cho 1-15)
☏

700 Yên (phí nguyên liệu)

PHÒNG GIAO LƯU
QUỐC TẾ♪

LỄ HỘI GYOZA UTSUNOMIYA


30 người. Ưu tiên thứ tự đăng ký trước

Ủy ban thực thi lễ hội Gyouza
Điện thoại: 028-632-2445

－3－

\

Là sự kiện vui vẻ có nhiều bạn bè quốc
tế cùng giao lưu♪
Miễn phí

＠
☏

Hội giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya
Điện thoại: 028-616-1563

TRẢI NGHIỆM CẢM GIÁC ĐUA XE ĐẠP THỨ THIỆT TẠI CÔNG VIÊN
SHINRIN THÀNH PHỐ UTSUNOMIYA
Nói đến mùa thu, hẳn là có nhiều hoạt động thể thao. Năm nay, thành phố cũng tổ thức
“Giải đua xe đạp 2018” , và chúng ta lại có cơ hội thưởng thức các cuộc so tài của
những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Địa điểm tổ chức vào ngày 21 tháng
10 (Chủ nhật) 10: 00 ~ là Công viên Rừng Thành phố Utsunomiya.

Chúng ta có thể mượn xe đua và trải nghiệm cảm giác của một tay đua tại địa điểm sau:
＜Trạm đua xe đạp thành phố Utsunomiya ＞
Địa chỉ：1074 -1, Fukuoka Machi,thành phố Utsunomiya
Điện thoại：028-652-4497
Giá tiền：【Xe một người ngồi】310 yên（Học sinh cấp 3 trở lên）150 yên（học sinh dưới cấp 2 ）/ 2giờ.
【Xe hai người ngồi】310 yên（Học sinh cấp 3 trở lên）150yên（Học sinh dưới cấp 2）/ 1 giờ.
Thời gian：Tháng 4～tháng 10

9:00～16:30

Tháng 11～tháng 3 9:00～16:00
※Bán vé cho đến 30 phút trước khi kết thúc.

Thả hồn trên những bãi cỏ xanh thoáng đãng và thưởng thức màu
sắc của mùa thu – lá đỏ. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé.

DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH TÌNH
CÁC DỊCH VỤ CỦA BAN GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ

NGUYỆN

UTSUNOMIYA (UIP)

TƯ VẤN TỔNG HỢP CHO CƯ DÂN NƯỚC NGOÀI

ＵＩＰ
-616-1564

Shiyakusho
-632-2834
(Chỉ trong giờ quy định)

Tư vấn hành chính
-616-1564

15:00-18:00

9:00-12:00

14:00-17:00

15:00-17:00

Tiếng Tây
Ban Nha
Tiếng Bồ
Đào Nha

Tiếng
Trung

Tiếng
Thái

Tiếng
Anh

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Chủ nhật tuần 4 （Theo lịch hẹn trước）

Thứ 5

Thứ 5

Thứ 5 tuần
2

―

―

Thứ 5
tuần 2

―
Thứ 5
tuần 2

Thứ 2 tuần 3（Theo lịch hẹn trước）

Những người cung cấp minh họa ở trang 1：Usui Yurika、Nemoto Natsuki
－4－

Để hỗ trợ những người khó khăn trong
giao tiếp, chúng tôi có dịch vụ cử
phiên dịch tình nguyện đi cùng tới các
cơ quan hành chính (Ủy ban nhân dân
hoặc cục quản lý xuất nhập cảnh...)
► 8:30-19:00 Từ thứ 2～chủ nhật
►Mỗi lần（2 tiếng）2000 yên
►Hãy tới ban giao lưu quốc tê viết
đơn, đăng ký và trả tiền để sử dụng
dịch vụ nhé.
Báo tháng Ơ〜i!được phát hành bằng
tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, tiếng
Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái
và tiếng Việt Nam. Được đăng tải công
khai trên trang web của Hiệp hội giao
lưu quốc tế thành phố :
http://www.ucia.or.jp.Tại đây, có thể
đọc các bài đã đăng trước đó nữa nhé.

