
Số: 027

1 T3 13:30 Salon(*) tiếng Nhật

2 T4

3 T5 Đóng cửa

4 T6 10:00 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Sáng)

5 T7

6 CN Đóng cửa

7 T2 Đóng cửa

8 T3 13:30 Salon(*) tiếng Nhật

9 T4

10 T5 18:30 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Tối)

11 T6 10:00 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Sáng)

12 T7

13 CN 9:30 Tour du lịch bản địa thử nghiệm
10:00 Sân chơi tiếng Nhật dành cho trẻ em

14 T2 Đóng cửa

15 T3 13:30 Salon(*) tiếng Nhật

16 T4

17 T5 18:30 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Tối)

18 T6 10:00 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Sáng)

19 T7 10:00 Câu lạc bộ tiếng anh FIND

20 CN Đóng cửa

21 T2 Đóng cửa

22 T3 13:30 Salon(*) tiếng Nhật

23 T4 Đóng cửa

24 T5 18:30 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Tối)

25 T6 10:00 Lớp hội thoại tiếng Nhật (Sáng)

26 T7 13:30 Chuẩn bị bản tin

27 CN 9:00 Phòng đọc sách cho trẻ em
10:00 Sân chơi tiếng Nhật dành cho trẻ em

28 T2 Đóng cửa

29 T3 13:30 Salon(*) tiếng Nhật

30 T4

Phòng đọc sách dành cho trẻ em

Tour du lịch bản địa thử nghiệm

(*) Salon: Phòng họp mặt để giao lưu các chủ đề tự do 
bằng tiếng Nhật

Tháng 11, 2022

Đây là sự kiện được tổ chức dành cho trẻ em tiểu học. Thông qua buổi đọc 
sách trẻ sẽ được học về những ngôn ngữ và những nền văn hoá khác nhau. 
Trong sự kiện lần này, phòng đọc sách tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được 
tổ chức.

Thời gian: Ngày 27 tháng 11 (CN) 10:00 – 12:00
Địa điểm: Phòng 1,2,3 tầng 3 Aizukeikodo.
Tuổi: Trẻ em tiểu học (lớp 1 – lớp 6)
Số lượng: 30 người
Phí: Miễn phí 

Liên hệ thư viện Aizu để đăng ký!
Điện thoại: 0242-22-4711

Trong tour du lịch thử nghiệm lần này, hãy cùng 
nhau trải nghiệm nghệ thuật và đồ thủ công của 
Aizu!

Thời gian: Ngày 13 tháng 10 (CN) 9:30-15:00
Số lượng người tham gia: 10 người
Phí: Miễn phí - Nhưng chúng tôi yêu cầu phản hồi của bạn sau trải 
nghiệm
(Bạn phải tự trả tiền ăn trưa và tiền làm sản phẩm thủ công)

Lịch trình: (Tour du lịch lần này sẽ đi bộ, bạn nên mặc đồ và mang 
giầy dép thoải mái cho việc đi bộ)

9:30: Tập trung. @ Trung tâm học tập Aizu (Keikodo)  @ Đồ sơn mài 
Aizu - Suzuzen @ Gấm/lụa Aizu – xưởng may Yamada 
@ Rượu sake Aizu – Xưởng rượu Tsurunoe

12:10 – 14:30 – Thời gian tự do
Đoàn tham quan sẽ tách ra làm hai nhóm:

A – Nhóm tham quan địa điểm lịch sử (đền, chùa, khu 
tưởng niệm lịch sử
B – Nhóm du lịch trải nghiệm làm đồ thủ công (vẽ nến) 
(990 yen)
C – Nhóm du lịch tham quan thành phố (Đi vòng quanh 
khu Nanukamachi)
14:45: Quay lại Aizu Keikodo

Xin hãy liên hệ với AIWA (mail@aiwa.jp) trước ngày 8 tháng 10 để
đăng ký!
Hãy cho chúng tôi Tên, Số điện thoại, và Nhóm bạn muốn tham gia vào buổi 
chiều.



Điểm lại các hoạt động của lễ hội quốc tế 2022

!

Với rât nhiều người tuy đây là 
lần đầu tiên nhưng họ đã mang 
đến cho lễ hội một không khí vô 
cùng tuyệt vời. Cảm ơn ông Ỉuu, 
Udaka(↑), Hiruni và Miyuru (↓) 
đến từ Srilanka, và bà M người 

đã hỗ trợ họ.

Lời cảm ơn!
Tháng trước, chúng tôi đã tổ chức lễ hội quốc tế sau 
hơn 4 năm tạm dừng. Lễ hội đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Lời cảm ơn này xin gửi đến tất cả các bạn, những
chủ nhân của các gian hàng ẩm thực, 
những tình nguyện viên… Lễ hội đã 
không thể diễn ra tuyệt vời như thế nếu 
không có sự giúp sức của các bạn!

Các vị khách đã có cơ hội trò 
truyện (↑), và được trực tiếp 
trải nghiệm cho trơi khúc côn 
cầu trên băng (←) .

Lễ diễu hành/ lễ hội hoá trang 
rất đáng yêu. Cảm ơn các bạn 
đã trình diễn trang phục của 

mình.

Cảm ơn những tình nguyện 
viên tuyệt vời và khéo léo 

đã vẽ những hình ảnh 
Halloween rất đẹp lên tay.

“Thật tuyệt vời khi tôi có cơ hội
thưởng thức nhiều món ăn từ khắp
nơi trên thế giới!”
“Tôi rất ngạc nhiên khi biết có rất
nhiều người đến từ các đất nước
khác nhau hiện đang sống ở Aizu!
”Điệu nhảy macarena rất vui!”

Salon tiếng Nhật
Cơ hội lý tưởng để học tiếng
Nhật trong một bối cảnh thông
dụng ở đời sống. Các giáo viên sẽ
cung cấp bài học phù hợp với
mong muốn của bạn.
Liên hệ AIWA (mail@aiwa.jp)
để đăng ký!

Ngày: Mỗi thứ 3 hàng tuần

Thời 
gian:

13:30 – 15:00

Địa 
điểm:

Trung tâm học tập 
Aizu (Aizu keikodo)

Phí: Miễn phí học tập (phí 
hội viên 2000 yen)

Cập nhật thông tin Vaccine phòng covid – 19: Mũi nhắc lại Omicron (BA.1)
Mũi nhắc lại vắc-xin Omicron (BA.1) được kì vọng sẽ đem lại hiệu quả chống lại vài triệu chứng, khả năng lây nhiễm 

Covid-19 hơn những loại hiện đang có.(Tất cả các mũi tiêm chủng là tuỳ chọn và không bắt buộc)

Phiếu tiêm mũi vắc-xin Omicron (mũi nhăc lại) sẽ được gửi theo thứ tự thời gian của mũi tiêm 

trước đó. Có thể nhiều người có cùng điều kiện đầy đủ cùng lúc, nên bạn có thể sẽ không đặt lịch 

hẹn ngay được. Xin hãy kiểm tra website của thành phố để xem ngày bắt đầu lịch tiêm vào tháng 

12.

Những người đủ điều kiện tiêm phòng:

• Đã hoàn thành xong mũi 1 và mũi 2

• Tuổi từ 12 trở lên

• Trong vòng 3 tháng tính từ mũi tiêm cuối cùng
Cách đặt hẹn tiêm 

phòng Omicron

• Đăng ký online (24 giờ)

• Đăng ký qua điện thoại

(làm việc từ 9:00 đến

18:00, bao gồm cả ngày

cuối tuần và ngày nghỉ

lễ)

❊ Lưu ý:

Nếu bạn làm mất phiếu

tiêm phòng, bạn có thể

nhận lại thông qua đường

bưu điện. (Xin hãy đăng ký

thông qua trang

homepage của thành phố,

hoặc đăng ký qua điện

thoại của đường dây nóng

Covid-19 của thành phố

Aizuwakamatsu.

Phản hồi của quan khách


