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Tạp chí thông tin dành cho người nước ngoài

2021.10

Chúng tôi sẽ tổ chức “Lễ hội Ota Wa no Saiten”
Bạn có thể tiếp xúc với nền văn hóa truyền thống đa dạng
của Nhật Bản tại “Lễ hội Ota Wa no Saiten”. Hãy thử trải
nghiệm thực tế văn hóa truyền thống được kế thừa của
Nhật Bản! Hãy thử cảm nhận tâm hồn Nhật Bản!

Lớp học trải nghiệm
Hoa đạo, trà đạo, thư pháp
Nhạc cụ Nhật Bản (đàn tranh koto, đàn
samisen, trống nhỏ)
Múa Nhật Bản
* Tất cả các lớp đều cần đăng ký trước.
* Tùy theo lĩnh vực trải nghiệm mà số lần tham gia, chi phí tham gia khác nhau. Vui lòng kiểm tra trang chủ của Hiệp hội
Chấn hưng Văn hóa quận Ota để biết thêm chi tiết. Lưu ý, không có phiên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng nước ngoài khi
trải nghiệm. Tất cả được tiến hành bằng tiếng Nhật.
Khi nào?

Thời gian đăng ký: ngày 29 tháng 10 năm 2021
(thứ Sáu) ~ ngày 23 tháng 11 năm 2021 (thứ Ba)

Ở đâu?

Thời gian tổ chức: ngày 8 tháng 1 năm 2022 (thứ

Ota-kumin Plaza
3-1-3 Shimomaruko, Ota-ku
146-0092

Bảy) ~ ngày 19 tháng 3 năm 2022 (thứ Bảy)
Pháp nhân đoàn thể công ích
Địa chỉ liên hệ

Hiệp hội Chấn hưng Văn hóa quận Ota
☎ 03-3750-1611

FAX 03-3750-1150

Email arts-ws@ota-bunka.or.jp

“Ota - Giao lưu Quốc
tế bằng Thể thao”
Hãy thử vui vẻ giao lưu thể thao với người
Nhật bằng bộ môn bóng đá trong nhà Futsal!

Đăng ký tại đây

Không phân biệt quốc tịch, giới tính. Người
mới bắt đầu cũng có thể yên tâm tham gia!

Khi nào?

Ở đâu?

1:00 pm ~ 5:00 pm ngày 19 tháng 12
năm 2021 (chủ nhật)
Nhà thi đấu Futsal, sân bóng đá thiếu
niên Công viên Showajima Nichome
2-3-1 Showajima, Ota-ku 143-0004

Pháp nhân Đoàn thể Phổ thông Hiệp hội
Địa chỉ liên
hệ

Đô thị Quốc tế Ota
☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982
E-mail mail@ota-goca.or.jp

Giới thiệu 13 đại sứ lần đầu trở thành
“Đại sứ Ota Đô thị Quốc tế” năm tài khóa 2021

Chúng tôi đã phỏng vấn về lý
do đến Nhật và sự chuẩn bị tinh
thần cho hoạt động đại sứ.

1 Hongo Alexandra
2 Bulgaria
3 Đến Nhật cùng với gia đình
năm 15 tuổi.

4 Tôi sẽ truyền bá trong và ngoài
nước “bộ mặt” đa dang của
quận Ota như sự đa dạng, thông tin nuôi dạy con,
những điểm du lịch ít người biết, các cửa tiệm mình
quan tâm v.v.

Hạng mục câu hỏi

1

Họ tên

2

Quốc tịch

3

Vui lòng cho biết lý do đến Nhật.

4

Vui lòng cho biết việc mà bạn muốn làm thử và
sự chuẩn bị tinh thần cho hoạt động đại sứ.

1 Wang Cheng
2 Trung Quốc
3 Vốn dĩ tôi làm việc tại doanh
nghiệp hướng về Nhật ở Trung
Quốc và có nhiều lần đi công
tác tại Nhật. Năm 2013, tôi đã
chuyển việc đến trụ sở chính công ty tại Nhật.

4 Tôi muốn tham gia các buổi giao lưu khác nhau
được tổ chức ở quận Ota. Ngoài ra, tôi còn có
hứng thú với cả HANEDA INNOVATION CITY nên
muốn tuyên truyền và tham gia vào các sự kiện ở
đó.

1 Chiarino Araujo Paula
2 Uruguay
3 Tôi đã đến Nhật để làm việc.
4 Tôi muốn tham gia vào các sự
kiện, tham quan những địa
điểm mới của quận Ota và chia sẻ trực tuyến các
trải nghiệm với bạn bẻ.

1 Galindo Fujimoto Arturo Mitsuo

1 Chahlaoui Oualid
2 Tunisia
3 Vì Nhật Bản là một đất nước
an toàn và tôi rất thích văn hóa
Nhật Bản, thích tiếng Nhật.

4 Tôi sẽ phát tờ rơi nhắc nhở về
tầm quan trọng của vắc-xin Covid-19 dành cho
học sinh PTTH, dạy tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng
Ý và truyền bá sự hấp dẫn của quận Ota trong và
ngoài nước qua mãng xã hội.

2 Mexico

1 Sivisay Souksavay

3 Nhật Bản an toàn, có môi

2 Lào

trường tốt và vì có nguồn
gốc Nhật Bản, ông tôi là
người Nhật xuất thân từ tỉnh
Wakayama.

4 Thông qua mạng xã hội, tôi muốn chia sẻ những nơi
tốt đẹp của quận Ota (suối nước nóng, công viên,
sông Tama, bảo tảng mỹ thuật v.v.) Tôi cũng muốn
giới thiệu cho người thân và bạn bè.

3 Tôi là du học sinh. Việc đến
Nhật là ước mơ của tôi.

4 Tôi rất hứng thú với văn hóa,
giao lưu quốc tế, du lịch và giáo dục.

1 Lara Hernandez Jorge Mario
2 Guatemala
3 Vì công nghệ của Nhật Bản
tiến bộ hơn hẳn Guatemala và

1 Bonfante Pereira Igor
2 Brazil
3 Vì tôi vốn thích văn hóa Nhật

tôi cũng thích văn hóa, món

Bản, muốn mài giũa kỹ năng

ăn của Nhật Bản nữa.

của bản thân.

4 Tối muôn giới thiệu văn hóa như các trò chơi, lễ
hội v.v. tổ chức ở nước của mình và muốn dạy
tiếng nước mình, tiếng Tây Ban Nha.

4 Tôi muốn sử dụng internet để truyền bá sự hấp
của quận Ota và Nhật Bản cho nước của mình và
toàn thế giới.

1 Raho Numa

1 Bayarkhuu Javkhlan

2 Papua New Guinea

2 Mông Cổ

3 Nhật Bản nổi tiếng với công

3 Tôi muốn học tập trật tự và sự

nghệ cao, tôi muốn biết nhiều

chăm chỉ từ văn hóa Nhật Bản

hơn ngoài nước của mình nên

phong phú và tử tế, muốn học

đã đến Nhật.

công nghệ từ một nước tiên

4 Tôi muốn tham gia các buổi triển lãm thể thao và
sự kiện văn hóa để tìm hiểu về các điểm giống và
khác nhau giữa nước mình và Nhật Bản.

tiến trên thế giới.

4 Tôi muốn tham gia vào các sự kiện, hoạt động mà
cư dân quận Ota chúng ta có thể giao lưu, học
tập, phát hiện mới.

1 Chhuon Soksereymongkoul
2 Campuchia
3 Tôi là du học sinh. Sau khi tốt
nghiệp trường chuyên môn,
tôi muốn học tiếp đến kỹ sư.

4 Tôi muốn hoạt động thiện
nguyện và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Nếu được,
tôi cũng muốn đưa văn hóa Campuchia vào và
muốn biết về văn hóa của nước khác.

1 Emmi Maliza Hutagaol
2 Indonesia
3 Vì Nhật Bản nổi tiếng về cảnh
đẹp, văn hóa và đạo đức lao
động cao. Vì vậy tôi muốn học
nhiều thứ.

4 Tôi đặc biệt muốn biết về văn hóa, nghệ thuật
Nhật Bản và cố gắng để có ích cho người dân của
quận Ota.

1 Selly Andriani
2 Indonesia
3 Vì tôi muốn học về dịch vụ y
tế v.v. tại Nhật, tích lũy kinh
nghiệm, và thi đậu kỳ thi
chứng chỉ quốc gia Chuyên
viên Phúc lợi Chăm sóc.

4 Tôi muốn học về văn hóa Nhật Bản và văn hóa
của nước khác. Ngoài ra tôi muốn giới thiệu văn
hóa Indonesia từ quê tôi Padan.

Phòng Đô thị Quốc tế - Xúc
Địa chỉ

tiến Đa văn hóa Cộng sinh

liên hệ

☎ 03-5744-1227
FAX 03-5744-1323

Xin giới thiệu Trung tâm Giao lưu Thiếu
niên “Yuitsu”
Trung tâm Giao lưu Thiếu niên “Yuitsu” là cơ sở mà mọi người
có thể sử dụng cho các hoạt động đoàn thể đa dạng rộng khắp
như thể thao, âm nhạc, giao lưu văn hóa và thực tập đa dạng
v.v. Bên cạnh đó, ngoài việc sử dụng đoàn thể, cá nhân cũng có
thể trọ ở phòng kiểu Tây. Không gian giải lao trong cơ sở cũng
có kinh doanh cơm trưa từ 11:00 am ~ 3:00 pm (gọi món lần
cuối là 2:30 pm)
Quý vị muốn biết nhiều hơn về cơ sở, vui lòng xem trang chủ
của Trung tâm Giao lưu Thiếu niên “Yuitsu”.

Khi nào?

Hằng ngày 9:00 am ~ 8:00 pm Nghỉ từ ngày 29
tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1 năm sau.
Tùy theo thành phần đoàn thể mà chi phí sử

Bao nhiêu tiền?

dụng khác nhau.

Bao nhiêu người?

Cách đăng ký

Đoàn thể 5 người trở lên. (Phòng kiểu Tây thì từ
1 người có thể trọ)
Có thể đem giấy đăng ký (Đặt ở cơ sở. Cũng có
trên trang chủ) đến cơ sở. Hoặc gửi đến cơ sở
bằng đường bưu điện.

Nơi đăng ký
(Địa chỉ liên hệ)

Trung tâm Giao lưu Thiếu niên “Yuitsu”
4-2-15 Heiwajima, Ota-ku 143-0006
☎ 03-6424-5101

FAX 03-6424-5120

E-mail info@yuits.jp

Về việc nộp thuế cư trú (quý 3)
Ngày 1 tháng 11 là kỳ hạn nộp thuế cư dân quận đặc biệt, thuế cư
dân thủ đô (thuế cư trú) quý 3.
Vui lòng nộp thuế đúng kỳ hạn.
Kỳ hạn nộp thuế quý 4 là ngày 31 tháng 1năm 2022.
Xin đừng quên nộp thuế.
Vui lòng xem trang chủ của quận về các tư vấn liên quan đến nộp
thuế.

Phát hành

Ota-ku Ban Xúc tiến Đô thị Quốc tế - Cộng sinh Đa văn hóa

5-13-14 Kamata, Ota-ku 144-8621

☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323

Địa chỉ liên
hệ

Phòng Nộp thuế
☎ 03-5744-1205
FAX 03-5744-1517

