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   TRẠM MIEA
Nhóm giao lưu đa văn hóa

Báo cáo

"Hái lê tại Matsudo - quê
hương của giống lê thế kỷ 21"
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Nhóm giao lưu 
đa văn hóa

Buổi giao lưu lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm
2022 (thứ Hai, ngày lễ) với 6 thành viên tham gia. Địa điểm tập
trung là ga Matsudo...Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên thành
phố Matsudo, nhóm đã tham quan Biệt phủ Tojo, Thư viện lịch sử
Tojo, Khoa vườn nghệ thuật của Đại học Chiba nằm sát cạnh. "Biệt
phủ Tojo" được em trai của tướng quân đời thứ 15 Tokugawa
Yoshinobu là Akitate xây dựng vào thời Minh Trị. Biệt phủ có kiến
trúc gỗ thuần Nhật với một phần được xây 2 tầng. Đây là căn nhà
duy nhất gần như còn nguyên vẹn của gia tộc Tokugawa. Các thành
viên còn được mặc thử áo giáp samurai do câu lạc bộ tình nguyện
viên làm hoàn toàn thủ công. Một buổi giao lưu đầy ắp trải nghiệm
về văn hóa và lịch sử Nhật Bản. 

 Buổi giao lưu đầu tiên được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm
2022 (Chủ nhật) với 7 thành viên tham gia. Địa điểm tập trung là
ga Ichikawaono...
Điểm đến đầu tiên là "Vườn động thực vật Ichikawa", cùng ngắm
những động vật xinh xắn như "heo tí hon"....Sau đó, cả nhóm dùng
bữa trưa và giao lưu tại sân vườn của quán cà phê "Anne tóc
đỏ"...Tiếp theo, nhóm có trải nghiệm hái lê tại vườn lê "Takaharu".
Nhóm được nghe chủ vườn chia sẻ về lịch sử trồng lê tại Matsudo,
bí quyết hái lê và những câu chuyện thú vị xung quanh trái lê. Thời
điểm này, giống lê Kousui và Housui đang vào vụ. Đặc trưng của hai
giống lê này là nhiều nước, vị ngọt và chua cân bằng....Nhóm chia
tay tại ga Ichikawaono, kết thúc một ngày giao lưu sôi nổi với nhiều
hoạt động ý nghĩa. 

Nhóm giao lưu đa văn hóa là nơi các thành viên gồm người Nhật và người nước ngoài
giao lưu, gặp gỡ...thông qua các hoạt động trải nghiệm về thể thao, nấu ăn du lịch để
tìm hiểu nền văn hóa của nhau.

★★★ Liên tục tuyển thành viên! Những người đang sinh 
sống và học tập tại Matsud trong độ tuổi từ 18-30. ★★★⇒

(Bản tiếng Việt)

Số mùa đông    
2022
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Đăng ký đến xem: Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật 
dành cho người nước ngoài lần thứ 31

Cùng tìm hiểu thế giới!
Cùng giao lưu với người nước ngoài!

Địa điểm: Nhà hát thành phố
Phí tham dự: Miễn phí
Số lượng: 100 người đăng ký
đầu tiên
Đăng ký: Từ ngày 15/1 ~ 1/2
Đăng ký theo mẫu

THÔNG TIN SỰ KIỆN

Vòng quanh thế giới cùng MIEA　
Món ăn truyền thống tỉnh Chiba
Cùng làm món Futomakimatsurizushi (sushi cuộn lớn)

Thí sinh nước ngoài đang học tập,
sinh sống tại Matsudo và vùng lân
cận sẽ trình bày bằng tiếng Nhật
những cảm nhận, suy nghĩ của mình.
Hãy đến tham dự và cổ vũ cho các
thí sinh nhé!

Bạn có muốn làm quen với văn hóa và ngôn ngữ
nước ngoài (Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung)
không?
Hãy cùng thoải mái trò chuyện với người bản xứ 　
※Ưu tiên người tham gia lần đầu
Điều phối: Giáo viên THPT, trợ giảng tiếng Anh
(ALT), điều phối viên giao lưu quốc tế (CIR)

13:00 ~ ngày 18/2/2023 (thứ Bảy)

Tiếng Anh: 10:15 ~ 11:45
Tiếng Hàn, tiếng Trung: 13:00 ~ 14:30
Địa điểm: Khu vực salon bên trong Hội trường
Bunka Hall
Đối tượng: người có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ
muốn tham gia
Số lượng: Tiếng Anh 15 người, tiếng Trung và
tiếng Hàn mỗi thứ tiếng 5 người (trường hợp nhiều
người đăng ký sẽ rút thăm)
Phí tham gia: 
           Thành viên MIEA: miễn phí
           Khác: 500 yên
Mở đăng ký: trước buổi học 1 tháng
Hạn đăng ký: trước buổi học 1 tuần

Đồng tổ chức: Ủy ban giáo dục thành phố Matsudo. 

14/1・25/2 (thứ Bảy)

Địa điểm: Phòng học nấu ăn Nhà văn hóa 
cư dân Matsudo
Đối tượng: trên 16 tuổi
Số lượng: 25 người
Phí tham gia:  
        Thành viên MIEA: 1,000 yên
         Khác: 1,500 yên
Đăng ký: từ 1/1 đến 12/1 (theo mẫu)
(nhiều người đăng ký sẽ rút thăm)

Hướng dẫn: Tình nguyện viên
ẩm thực từ CLB Azami
Nội dung: Làm món sushi lễ hội
vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. 
Thực đơn: sushi cuộn hoa cơ
bản, sushi cuộn tứ hải (shikai-
maki)

Miễn phí



Sự kiện nghe đọc
sách tranh Việt - Nhật

Triển lãm các tác phẩm
đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh
trẻ em ở Bosnia Herzegovina

Địa điểm: Phòng cộng đồng tầng
3, TTTM Terrace Mall Matsudo
Phí tham dự: miễn phí
Đăng ký: đến trực tiếp, không cần
đăng ký. 
※Chi tiết vui lòng xem trên trang
web của MIEA

Thuyết trình về giảng dạy tiếng Nhật 
Lần thứ 2 năm 2022-2023

6/2 (thứ Hai) 13:30 ~ 15:30
Tham dự qua ZOOM
Phí tham dự: 
       Thành viên MIEA: miễn phí
       Khác: 500 yên 
Số lượng: 50 người đăng ký trước
Đăng ký: từ 6/1 theo mẫu đăng ký

 Nghe đọc bằng tiếng Nhật và tiếng Việt
cuốn sách tranh "Những người bạn" do
tác giả người Nhật Bản và họa sỹ người
Việt Nam đồng sáng tác. Kết nối trực
tiếp với đầu cầu Việt Nam, du lịch qua
màn ảnh nhỏ. 
Góc chụp ảnh và tô màu nhân vật trong
sách. 

12/2(Chủ nhật)①11:00~12:00
　　　　            ②13:30~14:30

"Năng lực hỏi để giúp người học bật
ra từ và kết nối sâu với người học"
Giảng viên: Fukae Shintaro - Người
đại diện của dự án chung sống đa
văn hóa NPO
Đối tượng: người đang dạy tiếng
Nhật tại địa phương, người quan
tâm đến việc hỗ trợ tiếng Nhật cho
người nước ngoài. 

Giới thiệu các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi vẽ
tranh dành cho trẻ em lần thứ 7 với chủ đề "Môn thể
thao em yêu" do Tổ chức IPIL-IPIL (tổ chức phụ nữ phi
chính phủ) chủ trì, Đại sứ quán Bosnia Herzegovina tại
Nhật Bản tài trợ.

16/1�~�10/2

Địa điểm: Đường nối giữa tòa nhà Shinkan và
Honkan của Tòa thị chính
Không cần đăng ký (đến xem trực tiếp)
 ※Chi tiết vui lòng xem trên trang web của
MIEA

MIỄN PHÍ

MIỄN PHÍ

TRẠM MIEA có cả bản tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha
Xin chân thành cảm ơn các cộng tác viên đã hỗ trợ biên dịch số báo mùa đông lần này!!

Tiếng Anh: Gary Tsuchida         Tiếng Trung: Lu Lujin
                                                     Tiếng Việt: Trương Thùy Lan   Tiếng Tây Ban Nha: Sone Cesar                                    

 



Kỳ 3

Thứ Lớp � Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6 Buổi 7 Buổi 8 Buổi 9 Buổi 10

Ba

Minna no
Nihongo I

10：10〜
12：10

10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 14/2 21/2 28/2 7/3 14/3

Minna no
Nihongo I

18：45〜
20：45

Minna no
Nihongo II

12：30〜
14：30

Weekly J 18：45〜
20：45

Chữ Hán
（Kanji）

18：45〜
20：45

Hội thoại
（Online）

13：30〜
15：30

Tư

Chữ Hán
（Kanji）

10：10〜
12：10

11/1 18/1 25/1 1/2 8/2 15/2 22/2 1/3 8/3 15/3Nihongo
Hiroba

10：10〜
12：10

Sơ trung
cấp

13：00〜
15：10

Năm

Nihongo
Hiroba

13:30〜
15：30

12/1 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 2/3 9/3 16/3 �
Sơ cấp

(Online)
10：00〜
12：00

Sáu

Minna no
Nihongo I

12：30〜
14：30

13/1 20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3
Minna no
Nihongo II

10：10〜
12：10

Chủ
nhật

Minna no
Nihongo I

10：10〜
12：10

8/1 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 19/2 26/2 5/3 12/3Weekly J 12：20〜
14：20

Chữ
Hán(Kanji)

14：30〜
16：30

Visa Laboratory / Văn phòng nghiên cứu tư cách lưu trú
(Phòng công chứng viên hành chính - Kế hoạch tương lai) Hô trợ
thủ tục visa và tư cách lưu trú! Nếu bạn cần tư vấn về visa/tư
cách lưu trú hư vĩnh trú, kết hôn, ly hôn (định cư), xin việc làm,
bảo lãnh gia đình, bảo lãnh con, bảo lãnh cha mẹ, nhập tịch...Hãy
liên hệ vơi chúng tôi. 
TEL03-3552-6332
WEB: https://visalab.future-design.info/

◆Đối tượng: thành viên của MIEA, sinh trước ngày 1/4/2005 (trên 15 tuổi)(không nhận học sinh cấp 2).
◆Học phí: 1,000 yên/lớp (1 học kỳ) (Cần đóng phí thành viên 1,000 yên cho năm tài chính 2022)
Đăng ký: người đăng ký lần đầu gọi điện đến văn phòng MIEA theo số: 047-711-9511

Tài khoản LINE của MIEA

Phòng Kokusai Yuko được trang bị máy
lọc không khi và máy đo thân nhiệt

 Được sự tài trợ của Hiệp hội đua xe
đạp JKA (Keirin), các máy lọc không
khí được đặt tại văn phòng MIEA,
phòng Kokusai Yuko, khu dành cho
thành phố kết nghĩa. Ngoài ra, có máy
đo thân nhiệt, các học viên lớp tiếng
Nhật và khách ghé thăm MIEA có thể
đo thân nhiệt, giúp ngăn chặn sự lây
lan của virus corona. 

※Nghỉ: 23/2 (thứ Năm)

Lớp tiếng Nhật sơ cấp (Kỳ 3)

(Trực tiếp)   (Trực tuyến) Từ 8/1  (Đăng ký từ 6/12~)

Hãy kết bạn với chúng tôi


