
Số: 029

Giải đấu Bowling của hiệp hội quốc tế Aizu Wakamatsu

Câu lạc bộ tiếng anh FIND
“FIND” là câu lạc bộ tiếng anh do thành viên AWIA điều
khiển sẽ tiếp tục được tổ chức trong tháng này! Câu lạc bộ
FIND là một cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người từ mọi
tầng lớp xã hội quan tâm đến việc nói tiếng Anh. Chơi trò
chơi, thực hiện các hoạt động và nói về những điều khác
nhau. Hãy liên hệ với AWIA để tham gia!

Thời gian: Ngày 21 tháng 1 (T7) 10: 00 ~ 11: 30
Địa điểm: Aizu Keikodo tầng 3 phòng 5
Đối tượng: Liên hệ mail@awia.jp trước thứ 6, ngày 20
tháng 1

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.

Hãy đến và chào đón năm mới bằng việc thể hiện khả năng
chơi bowling của bạn! Đây là sự kiện dành cho tất cả mọi
người: bao gồm những thành viên của hiệp hội AWIA, các
nhóm và các cá nhân riêng lẻ. Bạn có thể tự do đăng ký
tham gia cùng bạn bè của mình.

Chúng tôi sẽ tổ chức hai cuộc đấu, cá nhân và đội. Điểm số
chiến thắng sẽ được xác định từ điểm số của cả đội và cá
nhân, vì vậy người chơi ở mọi cấp độ kỹ năng đều được
khuyến khích tham gia. Đặc biệt chúng tôi rất chào đón
những người mới bắt đầu chơi bộ môn này!

Hãy đăng ký bằng điện thoại
hoặc email trước ngày 10
tháng 1.
Cho chúng tôi biết Tên, Tuổi,
Trình độ chơi, và thông tin
liên lạc v..v.
Email: mail@awia.jp

Đăng ký bằng 
email thông 
qua mã QR 

code 

(Văn phòng AWIA sẽ đóng cửa vào ngày diễn ra sự kiện)

Ngày 14 /1 (T7) - 15:00 ~ 17:00

Đăng ký: 14:30
Bắt đầu: 15:00

Bowl Sunshine
7-25 Asahimachi, Aizuwakamatsu

Giới hạn số lượng tham gia ~ 30 người

Người lớn: 1400 ¥
Học sinh đại học trở lên: 1300¥

(Mang theo thẻ sinh viên)
Học sinh trung học/cấp 3: 1100¥
Học sinh tiểu học trở xuống: 1050¥
Các thành viên của hiệp hội AWIA: 
được giảm giá 100¥

(Người mới đăng ký làm thành viên 
của hiệp hội ngày hôm đó cũng được 

giảm giá)

Ngày

Giờ

Địa 
điểm

Người

Phí 
tham 

gia

Chúng tôi tạo ra nhóm LINE phụ huynh quốc 
tế của hiệp hội AWIA nhằm hỗ trợ các gia đình 
trẻ có mong muốn kết nối với các gia đình trẻ 
khác trong thành phố. Nhóm phụ huynh quốc 
tế của hiệp hội AWIA trên ứng dụng LINE sẽ 
chia sẻ các thông tin về việc nuôi dạy trẻ và 
các sự kiện dành cho trẻ em trong và xung 
quanh thành phố AIZU.
Hãy liên hệ với chúng tôi để tham gia!
Liên lạc qua email: mail@awia.jp

Thông báo: Nghỉ lễ tết, hiệp hội quốc tế thành phố AIZU sẽ đóng cửa văn phòng từ ngày 29 tháng 12 đến 
ngày 3 tháng 1 .

mailto:mail@awia.jp


Bộ Kits thử COVID-19 miễn phí

Tỉnh Fukushima tiếp tục cung cấp bộ kits thử COVID-19
miễn phí đối với những người mang các triệu chứng điển
hình, hoặc những ai mới tiếp xúc gần với những người
nhiễm cúm COVID-19.
Bộ kits thử sẽ được cung cấp trong thời gian công bố, hạn
chót của lần phát này là ngày 31 tháng 12.
(Chương trình phát miễn phí bộ kits thử sẽ được gia hạn
nhiều lần)
❋ Những người có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm
trọng nên tìm đến các cơ sở chăm sóc y tế để được khám
chữa.

Hạn Ngày 31 tháng 12 năm 2022 (có thể được gia 
hạn)

Điều kiện (1) Người tiếp xúc gần với người mắc COVID-
19

(2) Người có các triệu chứng điển hình của 
COVID-19

Đăng ký Trung tâm phân phối bộ kits thử COVID-19 
tỉnh Fukushima – https://fukushima-
testkit.jp/
Điện thoại: 0120-941-546 (9:00 – 19:00)

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

Trợ cấp nuôi con

Thành phố Aizuwakamatsu sẽ cấp cho các phụ huynh
khoản thanh toán một lần 20,000¥ để hỗ trợ trang trải
chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Những thông tin trong tháng 1 của thành phố AIZU

Các gian hàng ẩm thực và hàng hoá sẽ được
bày bán trên con phố mua sắm Shinmei trong
ngày năm mới. Bạn có thể ngắm và mua nhiều
thứ cho ngày đầu năm mới như tượng gỗ
”Daruma”, chú trâu đỏ biểu tượng của Aizu
“Akabeko”, lật đật gỗ ”Okiagari-koboshi”. Với
truyền thống trong các gia đình của người
Aizu, vào ngày đầu năm sẽ mua cho mỗi thành
viên trong gia đình một lật đật gỗ “Okiagari-
koboshi” và mua dư ra một phần. Lật đật mua
dư ra đó được cho là sẽ mang lại thịnh vượng
cho gia đình trong năm mới. Đừng quên thử
khả năng tự bật dậy của lật đật “okiagari-
koboshi” bằng cách ném nhẹ nó lên chiếc khay
nhỏ ở quầy hàng nhé!

Thời gian: Thứ 3 ngày 10 tháng 1 - Từ 8:00 đến 
20:00
Địa chỉ: Shimei-dori, Shiyakushomae-dori, Chuo-
dori, Omachi-dori

Lễ hội đón năm mới ở YANAIZU

Hãy đánh hồi chuông đón năm mới tại ngôi
đền thờ từ truyền thuyết Akabeko. Lễ hội
Yanaizu Nanokado Hadakamairi diễn ra
hàng năm vào ngày 7 tháng 1. Đến xem
những người đàn ông tham gia vào một
truyền thống cổ xưa để xua đuổi những
điều không may và bệnh tật bằng cách trèo
lên dây chuông của ngôi
đền và chỉ mặc một chiếc
khố

Địa điểm

Thời gian

Cách di 
chuyển

Đền thờ Enzoji Yanaizu 

Thứ 7 ngày 7 tháng 1 – 20:30

Xe bus miễn phí:
18:00 – Xuất phát từ ga 

Aizuwakamatsu
22:00 – Xuất phát từ trung tâm 

du lịch Yanazu
55 chỗ, không đặt trước

Rung 
chuông 

đón năm 
mới

Rung chuông tại lâu đài Tsuruga-jo để cầu may mắn trong năm mới
Theo truyền thống, người ta sẽ rung chuông chùa 108 lần vào lúc nửa đêm. 
Hãy đến và trải nghiệm truyền thống này!
Chi tiết: vào lúc đón năm mới 23:30 ngày 31 tháng 12
(Dành cho 108 người đầu tiên)
Địa điểm: Công viên lâu đài Tsuruga-jo – Tháp chuông gần với trung tâm 
thông tin du lịch.

Phụ huynh sẽ được gửi một bản hướng
dẫn đăng ký. Hãy đọc nó và nếu cần, hãy
gửi các tài liệu cần thiết để nhận khoản trợ
cấp.
Đối tượng: Trẻ em sinh từ 02/04/2004 –
01/04/2023 và có đăng ký cư trú tại Aizuwakamatsu
trước ngày 1/4/2023.
Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết: Liên hệ phòng hỗ
trợ trẻ em Aizuwakamatsu (0242-39-1243).

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

Bạn có muốn học Kendo?
Bạn đang muốn học Kendo và lo lắng rằng tiếng Nhật của
mình không đủ để học? Điều đó sẽ được giải quyết tại câu lại
bộ Kendo Josai. Câu lạc bộ đang nhận các học viên mới.
Đây là cơ hội tuyệt vời để thử môn thể thao mới
này. Câu lạc bộ dành cho trẻ em, vì vậy rất phù
hợp với những người mới học và tiếng Nhật
không giỏi.
Hãy đến và học thử. Lớp mở dành cho mọi đối tượng.
Thời gian: T3/T5: 19:00-21:00

T7: 18:00 – 21:00 Liên hệ: mail@awia.jp
Địa điểm: Phòng thể thao trường tiểu học Koganei
Phí: Phí nhập học: 3000¥ - Phí hàng tháng: 3000¥

Cung cấp miễn phí bộ kits thử COVID-19 Hội chợ đón năm mới Tokaichi Aizu

https://fukushima-testkit.jp/

