
Số: 027

1 T5

2 T6

3 T7

4 CN Đóng cửa

5 T2 Đóng cửa

6 T3 18:30 Câu lạc bộ đọc sách về Sherlock Holmes

7 T4 ❉ 13: 00 Tiếng Đức

8 T5

9 T6

10 T7 9:30 Câu lạc bộ Hello World
16:30 Đêm chiếu phim Giáng Sinh

11 CN 10:00 Sân chơi tiếng Nhật dành cho trẻ em

12 T2 Đóng cửa

13 T3

14 T4 ❉ 13: 00 Tiếng Đức

15 T5

16 T6

17 T7

18 CN Đóng cửa

19 T2 Đóng cửa

20 T3

21 T4 ❉ 13: 00 Tiếng Đức

22 T5

23 T6

24 T7

25 CN

26 T2 Đóng cửa

27 T3

28 T4

29 –
31 

T5 -
T7

Đóng cửa nghỉ lễ đón năm mới

30 T6 Đóng cửa

31 T7 Đóng cửa

Thông tin cần biết

Tháng 12, 2022

Để hỗ trợ cộng đồng người Việt sống tại Nhật nói chung và tại
thành phố Aizuwakamatsu nói riêng, chúng tôi xin cung cấp hai
địa chỉ để các bạn dễ dàng tra cứu thông tin về thiên tai – thảm
hoạ, và thông tin về dịch bệnh Covid-19.

1. Thông tin về thiên tai-thảm hoạ của NHK:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/

Hướng dẫn: Các bạn truy cập vào đường link ở trên, chọn nút 
”Tiếng Việt” để nhận thông tin bằng tiếng Việt.

2. Trao đổi thông tin về virus Covid-19 trực tuyến

https://www.worldvillage.org/life/news.html?id=4161

Hướng dẫn: Truy cập vào đường link trên, chọn kết nối LINE
bằng mã quét QR được cung cấp trên giao diện của trang web.

Bài thuyết trình: Hợp tác quốc tế 
từ Aizu

* Sau khi kết nối qua
ứng dụng LINE, các bạn
có thể nhận được tư
vấn liên quan đến
Covid-19 suốt 24 giờ
trong ngày.

Đây là bài giảng của Giáo sư Atsushi Asano của Đại học
Aizu người từng đóng quân ở Châu Phi (Senegal,
Madagascar, Tunisia) với tư cách là nhân viên JICA . Bài
nói chuyện về thực trạng hợp tác quốc tế và cuộc sống
của người dân châu Phi, Aizu có thể làm gì cho châu Phi,
v.v.
Thời gian: Ngày 4 tháng 12 (CN) 10: 00 ~ 11: 15
Địa điểm: Aizu Keikodo tầng 3 phòng tập 2 và 3
Đối tượng: Học sinh THCS trở lên
Giảng viên: Atsushi Asano, Giáo sư, Đại học Aizu
Phí tham gia: Miễn phí

Hãy theo dõi chúng tôi trên ứng
dụng Instagram để cập nhật ảnh và
thông tin mới nhất.

Chúng tôi đã có mặt trên Instagram

Truy cập trang Facebook của chúng tôi để
nhận những thông tin mới nhất.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
https://www.worldvillage.org/life/news.html?id=4161


Buổi chiếu phim mừng lễ Giáng Sinh

Cùng xem một bộ phim Giáng sinh lãng
mạn vui nhộn và chơi trò BINGO.
Hãy mang theo một chiếc chăn ấm và
cùng thường thức đồ uống ấm nóng để
cùng thưởng thức bộ phim.
Liên hệ với AWIA (mail@awia.jp) để
tham gia!

Ngày Ngày 10 tháng 12 ( Thứ 7)

Thời gian 16:30 – 18:30

Địa điểm Văn phòng AWIA

Giới hạn 15 người

Phí 100 yên (Bao gồm đồ uống)

Sự kiện chỉ 
dành cho 

thành viên

Câu lạc bộ hội thoại tiếng anh: Phiên bản kì nghỉ lễ

Câu lạc bộ tiếng anh “FIND” được điều hành bởi thành
viên AWIA, Ayaka, đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành
lập vào hồi tháng 10. Nhờ sự chăm chỉ của chị Ayaka,
FIND đã trở thành một trong những sự kiện được biết
đến rộng rãi nhất. Ayaka làm cho mỗi buổi họp trở nên
thú vị cho tất cả mọi người! Đó là một cách tuyệt vời để
gặp gỡ những người quan tâm đến nói tiếng Anh. Chơi trò
chơi, thực hiện các hoạt động và nói về những thứ khác.
Hãy tham gia với chúng tôi trong tháng này để cùng nói

về một chủ đề đặc biệt.
Chủ đề: Giáng sinh / Ngày lễ ! Hãy mặc những bộ đồ 
mang màu sắc giáng sinh.
Liên hệ với AWIA (mail@awia.jp) để tham gia!

Ngày/giờ

Địa điểm

Số lượng

Đăng ký mail@awia.jp trước T6, 16 tháng 12

Gửi đề án của bạn tới AWIA tại (mail@awia.jp)

Hãy trở thành người tổ chức sự kiện vào năm tới!

Bạn đang có ý tưởng nào về sự kiện và hoạt
độngmà bạn nghĩ các thành viên AWIA khác
có thể quan tâm hay không?

Hiệp hội quốc tế muốn tìm ra những cách
thức mới để gắn kết cộng đồng hơn, và
chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn.
Giống như “FIND”, chúng tôi sẽ giúp các bạn
thực hiện ý tưởng của mình một cách thành
công.

Thông tin cần có trong bản đề án

♦ Tóm tắt hoạt động và tiêu đề tiềm năng
♦ Đối tượng tham gia (tuổi, số lượng, v.v.)

♦ Mục tiêu / Mục tiêu

Gửi đề án của bạn tới AWIA tại 
(mail@awia.jp)

Lớp học mở: Sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh

Lớp học được tổ chức bởi trường đại học AIZU. Hãy học cách tạo ra bản nhạc với chiếc điện thoại thông
minh của bạn.

Hãy biến chiếc điện thoại thông minh của bạn trở thành một nhạc cụ!
Bạn không cần phải có kinh nghiệm liên quan. Chỉ cần sau ba buổi học, học về ngôn ngữ lập trình 
SOUND (dữ liệu thuần) và học về các giao diện đồ hoạ khác nhau bạn sẽ có thể biến chiếc điện thoại 
thông minh của bạn thành một nhạc cụ!. 

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập thêm trang web của trường đại học AIZU.
Thời gian: Ngày 7, 14, 21 tháng 12 (Thứ 4) 17: 50-19: 40
Địa điểm: Đại học Aizu . Khu vực nghiên cứu tầng 2 phòng iLab1
Đối tượng: Bất kỳ ai cũng có thể tham dự cả ba buổi - MIỄN PHÍ
Giáo sư: Phó Giáo sư cấp cao Julian Villegas
Liên hệ: đại học Aizu - https://u-aizu.ac.jp/events/post-195.html

PP1 tầng 3, trung tâm học tập Aizu

~ 20 người 

PT7, ngày 17 tháng 12 từ 10:00 ~ 11:30

mailto:mail@awia.jp

