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Du lịch văn hoá qua lớp học nấu ăn – New England của Mỹ

CẦU NỐI

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.

Tuần này, cô Cameron, giáo viên tiếng anh đến từ
Massachusets - thành viên của hiệp hội AWIA sẽ
hướng dẫn các bạn cách làm món Needhams, một
món đồ ngọt truyền thống của New England và
cùng tìm hiểu về văn hoá của vùng đất New
England trong buổi học.

New England nằm ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ bao
gồm 6 tiểu bang: Maine, New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Đảo Rhode và Connecticut.
Needhams: được làm từ sự kết hợp giữa khoai tây
và dừa sợi được nhúng trong sô cô la.

Cờ của New 
England

Cùng làm món bánh truyền thống Needhams và học về văn hoá của xứ 
New England

Thời gian: Ngày 26 tháng 2 (T7)
14:00 ~ 16:00 

Địa điểm: Aizu Keikodo
Phòng Stuido nấu ăn

Giáo viên: Cô Cameron Glennie
Đối tượng: Dành cho tất cả mọi người có thể 

hiểu hướng dẫn bằng tiếng anh.
Học sinh tiểu học dưới lớp 4 cần 
có người giám hộ đăng ký cùng.

Lệ phí: 1 người 800 yên 
(Ngoài hội viên: 1000 yên)

Đồ dùng: Tạp dề, khăn tam giác.
Thời hạn: Trước ngày 18 tháng 2 (T7)

Vùng đất của “ba giọt nước mắt”, suy nghĩ về “cộng đồng da văn hoá” của 
chúng ta từ vùng đất Aizu

Hiện nay, Thành phố Aizuwakamatsu có khoảng 950 cư dân nước ngoài
sinh sống (Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023), và con số này sẽ tăng lên
trong tương lai. Theo như câu nói “Ba giọt nước mắt của Aizu”, có rất
nhiều người e thẹn nhưng ấm áp ở Aizu. Tuy nhiên vì rào cản ngôn ngữ
khiến những người nước ngoài cảm thấy rằng có một rào cản thậm chí
còn dày hơn!
Trong hội thảo, cùng với giáo sư Asano của Đại học Aizu, chúng ta sẽ tìm
hiểu các trường hợp có xu hướng hay xảy ra giữa những người có nền
tảng văn hoá khác nhau nhìn từ góc độ “Chúng ta nên làm gì trong tình
huống thế này?”. Chúng tôi rất mong sự tham gia của nhiều người thuộc
nhiều thế hệ và có lập trường khác nhau.

Chung sống đa văn hoá là gì? Những người thuộc các quốc tịch và sắc
tộc khác nhau cùng chung sống với tư cách là thành viên của một cộng
đồng địa phương, cùng nhận ra sự khác biệt về văn hoá của nhau và cố
gắng xây dựng các mối quan hệ bình đẳng. (Theo báo cáo của nhóm
nghiên cứu về ”Thúc đẩy chung sống đa văn hoá”- Bộ nội vụ và truyền
thông, tháng 3 năm 2006)

Thời gian: Ngày 12 tháng 2 (CN)
10:00 ~ 11:30 

Địa điểm: Aizu Keikodo
Phòng 1, tầng 3

Giáo viên: Cô Cameron Glennie
Giới hạn: 20 người
Thời hạn: Trước  10 tháng 2 (T6)

Giáo sư Asano Atsushi
Trường Đại học Aizu

Nguyên Giám đốc JICA tại 
Tunisia,

Nguyên Thị trưởng 
phường Higashinari, 

thành phố Osaka.
Chuyên ngành nghiên cứu: Kinh tế phát 
triển, SDGs/ Hỗ trợ quốc tế.

Hội thảo tìm hiểu văn hoá

Email: mail@awia.jp| Website: https://www.awia.jp

https://www.facebook.com/awiajp

https://www.awia.jp/
https://www.facebook.com/awiajp


Thông tin trong tháng ở Aizu

Lễ hội tuyết
Aizu được biết đến là vùng núi tuyết, và tháng 2 là thời điểm tuyết nhiều nhất trong năm. Có
rất nhiều hoạt động thú vị trong mùa đông. Tháng này có rất nhiều lễ hội diễn ra trong vùng.
Hãy cùng tham gia để có những trải nghiệm vui vẻ mùa tuyết này nhé!

Câu lạc bộ tiếng anh ”FIND”

FIND là nơi cho bạn cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với những
người có cùng sở thích nói tiếng anh. Chơi các trò chơi, tham
gia các hoạt động và cùng nói về nhiều chủ đề. Hãy liên hệ
AWIA để tham gia!

Thời gian: 18 tháng 2 (T7) 10:00 – 11:30
Địa điểm: AizuWakamatsu Keikodo phòng 1 tầng 3
Đăng ký : Liên hệ: mail@awia.jp trước ngày 17 tháng 2 (T6)

Lễ hội vẽ nến của vùng Aizu 

Ngày: 10-11 tháng 2 (T6-T7):  17:30 ~ 20:30
Địa điểm: Oyakuen, lâu đài Tsuruga-jo

-----
Hãy đến xem khuôn viên lâu đài Tsuruga-jo được trang 
trí bằng những ngọn nến vẽ tay tuyệt đẹp.
Tháp lâu đài sẽ được thắp sáng và bạn có thể nhìn thấy 
những chiếc đèn lồng do trẻ em mẫu giáo địa phương 
làm.
Chi tiết xin xem thêm tại:
https://www.aizu.com/erousoku/program.html

Lễ hội tuyết tại Ouchijuku

Ngày: 5 - 11 tháng 2 (T2-T7
Địa điểm: shimogo-machi, Ouchijuku

-----
Hãy đến thưởng thức những chiếc đèn lồng làm 
hoàn toàn bằng tuyết và thử một số món mì soba 
hành. Đến Ochijuku vào ngày 11 tháng 2 (thứ 7) và 
xem các buổi biểu diễn và nghi lễ truyền thống từ 
16:00. Pháo hoa sẽ bắt đầu vào lúc 18:00.
Chi tiết xin xem thêm tại: https://ouchi-juku.com/

Lễ hội tuyết Tadami lần thứ 50

Ngày: 10-12 tháng 2 (T6-CN)
Địa điểm: Gần ga Tadami

-----
Chuyến tàu đến Tadami đã được mở lại. Tadami là vùng 
tuyết nằm sâu bên trong Aizu, hãy đến xem những tác 
phẩm điêu khắc bằng tuyết khổng lồ!
Chi tiết xin xem thêm tại: https://tadamisnowfes.com/

Xe bus miễn phí:
18:00 – Khởi hành từ ga Wakamatsu
22:00 – Khởi hành từ trung tâm du lịch Yanaizu

55 chỗ, không đặt trước.

Tàu tadami Line: (~ 2 giờ 50 phút từ ga Wakamatsu.
Ô tô: đường 252 ( ~ 1 giờ 50 phút từ Aizuwakamatsu)

Lễ hội tuyết Showa-mura

Lễ hội tuyết ở NishiAizu

Ngày: 26 tháng 2 (CN): 10:00 – 15:00
Địa điểm: Michi no eki, karamushi Ori no Sato Showa

-----
Thưởng thức và tham gia vào truyền thống tẩy tuyết vải 
sợi thực vật được sản xuất tại địa phương - Karamushi!
Lễ hội cũng bao gồm các tiết mục biểu diễn, kéo co 
trong tuyết.
Chi tiết xin xem thêm tại:
https://showakanko.or.jp/events/snowfes38/

Shuttle Bus : miễn phí
Chiều đi: Từ ga Tajima: 9:10 (10:10 đến lễ hội)
Chiều về: lúc 13:00 (14:00 đến ga Tajima)

Ngày: 11-12 tháng 2 (T7, CN)
Địa điểm: Công viên NishiAizu Sayuri
(Nishiaizu-machi, Tosejima nishibayashi otsu 2529 – 10)

-----
Hãy thưởng thức những sự kiện ở thị trấn nhỏ này, bao 
gồm xông hơi tuyết và cuộc thi đát geta (giày gỗ). Bạn 
cũng có cơ hội được lái thử xe trượt tuyết và xem các 
sự kiện trên sân khấu. Ở đây chúng tôi cũng có một góc 
thể thao điện tử, và trải nghiệm cơ hội lái thử máy bay 
không người lái (drone).
Chi tiết xin xem thêm tại:
hhttps://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/site/
kanko/6672.html

Chúng tôi cập nhật URL
awia.jp --> https://www.awia.jp

mailto:mail@awia.jp

