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Lớp học tiếng Nhật mùa xuân

CẦU NỐI

Lớp học tiếng Nhật kì xuân của chúng tôi
sắp bắt đầu rồi. Hãy đăng ký các lớp
tiếng Nhật của chúng tôi và đừng quên
giới thiệu cho những người nước ngoài
quanh bạn.

Thời gian: Khóa buổi tối T5 hàng tuần 18:30-20:00
(6/4～29/6 (đóng cửa 4/5)

Khóa buổi sáng T6 hàng tuần 10:00-11:30
(7/4～30/6 (đóng cửa 5/5)

Địa điểm: Aizu Keikodo
Nội dung: Các nhóm học được chia theo trình độ
Đăng ký: Trước ngày 23 tháng 3. Sẽ có một bài kiểm

tra trình độ đơn giản để xếp lớp.

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

Giới thiệu văn hoá
Hãy đến và cùng trò chuyện với chị
Erika-điều phối viên quan hệ quốc tế
của hiệp hội chúng tôi.
Chị Erika vừa có một chuyến trở về
Canada vào cuối năm ngoái, và khi
quay lại, chị có rất nhiều chuyện thú
vị để kể cho chúng ta nghe.

Thời gian: Ngày 4 tháng 3 (T7) 14:00 ~ 16:00
Địa điểm: Hiệp hội quốc tế AWIA
Đối tượng: Tất cả mọi người
Lệ phí: Miễn phí * Không cần đăng ký

Câu lạc bộ tiếng anh FIND
Hãy trò chuyện với cả thế giới ở ngay chính Aizu này. Câu
lạc bộ tiếng anh FIND là vòng tròn kết nối những người
muốn nói tiếng anh. Người tham gia có cơ hội thực hành
hội thoại tiếng Anh một cách thú vị thông qua các trò
chơi, câu đố, và những nhóm trò chuyện. Mọi trình độ
tiếng Anh đều được chào đón.
Thời gian: Ngày 18 tháng 3 (T7) 10:00 ~ 11:30 
Địa điểm: Aizukeikodo P1
Giới hạn:  30 người
Lệ phí:      Miễn phí
Đăng ký:   Trước ngày 17 

tháng 3 (T6)

Liên lạc đến hiệp hội của chúng tôi. mail@awia.jp

Tờ rơi thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Việt 
đều có sẵn. Hãy giúp giới thiệu chúng tôi cho những người 
muốn tham gia lớp học.

Các trò chơi khắp thế giới 
Hãy cùng giao lưu tìm hiểu văn hoá và chơi các trò chơi
bằng thẻ bài, bàn cờ của khắp nơi trên thế giới!
Ngoài UNO và bài Ma sói nổi tiếng, còn có rất nhiều các trò
chơi khác nhau có ở hiệp hội chúng tôi. Có thể kể đến vài
ví dụ:
• Bài Dutch Blitz của Hà Lan
• Rubik’s Race nổi tiếng của Mỹ
• Mancala được cho là có nguồn gốc từ Châu Phi
• SUSHI GO!của Úc
• Quiddler, trò chơi tạo thành bằng cách kết hợp thẻ bài.
Ngoài những trò chơi trên, chúng tôi sẽ chuẩn bị một vài
trò chơi với các quy tắc đơn giản, đồng thời sẽ lập thành
nhóm để cùng chơi. Vui lòng tham gia cùng chúng tôi để
cùng có những khoảng thời gian thoải mái và thú vị.

Thời gian: Ngày 18 tháng 3 (T7) 15:00 ~17:00
Địa điểm: Văn phòng hiệp hội AWIA
Đối tượng: Mọi đối tượng đều được hoan nghênh
Lệ phí: Miễn phí Số lượng: 15 người
Đăng ký: Liên lạc với hiệp hội trước ngày 24 tháng 3 (T6)

Những thông tin mới nhất về các sự kiện 

Đăng ký qua 
mail vui lòng 
sử dụng mã QR

Tuyển tình nguyện viên
Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ tình nguyện từ các bạn. Hãy
đến giúp nhân viên của hiệp hội chúng tôi chuẩn bị các tờ
thông tin và các tài liệu cần thiết để gửi đi vào mỗi tháng.
Công việc cần làm bao gồm: phân loại và cho các tờ thông
tin vào phong bì, dán tem địa chỉ. Các công việc này sẽ
thực hiện trong khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi.

Thời gian: Ngày 25 tháng 3 (T7)  13:30~
Địa điểm: Văn phòng AWIA
Đăng ký:   Không cần đăng ký trước 

Chúng tôi rất vui nếu nhận được sự giúp 
đỡ từ các bạn

(Chị Erika)

https://www.awia.jp/


Thông tin trong tháng ở Aizu

Vì khả năng lây nhiễm vẫn ở mức cao, nên khi tham gia các
hoạt động của AWIA chúng tôi vẫn yêu cầu các bạn phải
đeo khẩu trang. Xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Cập nhật về việc đeo khẩu trang Covid-19

Từ ngày 13 tháng 3, việc đeo khẩu trang sẽ tuỳ thuộc vào quyết 
định của từng cá nhân

Mặc dù việc đeo khẩu trang không còn là quy định bắt buộc, các
chuyên gia vẫn khuyến khích các bạn nên đeo khẩu trang khi:
• Đi thăm khám ở các phòng khám, bệnh viện.
• Khi bạn tiếp xúc với những người ốm, những người 

thuộc nhóm rủi ro cao để phòng tránh lây nhiễm 
cho họ.

• Khi đi tàu xe đông đúc.

Ø Xin vui lòng chú ý: Một số người lựa chọn sẽ tiếp tục đeo
khẩu trang và một số người khác thì không. Vì vậy, chúng
tôi mong bạn thông cảm, thấu hiệu và tôn trọng quyết định
của họ về việc lựa chọn có/không đeo khẩu trang.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao vẫn nên đeo khẩu 
trang ở nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Hái dâu tây – イチゴ狩り

Aizu có rất nhiều địa điểm cho các bạn trải
nghiệm tự tay thu hoạch quả xuyên suốt các
mùa trong năm. Cuối mùa đông, đầu mùa
xuân chính là mùa thu hoạch dâu tây.
Hãy trải nghiệm việc tự tay thu hoạch và
thưởng thức những trái dâu tây chín ngay tại
vườn.

Thời điểm: Từ tháng 1 đến tháng 4/ tháng 5
Địa điểm: Những vườn dâu tây tại Kita-Aizu
Thời gian: 30 phút
Chi phí: 

- Người lớn: ~ 1500 yen – 2000 yen
- Trẻ em: ~1300 yen – 1800 yen

(Giá sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào từng vườn, 
từng thời điểm)

Giới thiệu sách – Tủ sách của hiệp hội AWIA

Sách được giới thiệu bởi: Erika 

Tựa sách: Howl’s Moving Castle
Tác giả: Diana Wynne Jones
Thể loại: Tiểu thuyết giả tưởng
Review sách từ Erika: “Tôi rất vui khi thấy
hiệp hội có bản copy của tiểu thuyết này.
Đây là một trong những cuốn sách tôi
yêu thích nhất thời còn học tiểu học.
Nếu bạn yêu thích các phim hoạt hình
của Ghibli, bạn chắc chắn sẽ rất thích
cuốn sách này, thậm chí còn nhiều hơn
nữa.”

Sách được giới thiệu bởi: Phillip Markee 

Tựa sách: Elfstones of Shanara
Tác giả: Terry Brooks
Thể loại: Tiểu thuyết giả tưởng
Review sách từ Phil M: “Cuốn sách
này chiếm trọn trái tim tôi khi tôi
còn là học sinh cấp 2.
Thế giới của Shanara là một bộ truyện giả tưởng tương tự
như tác phẩm của Tolkien. Nó có các yếu tố ma thuật, quái
vật và cả cổ vật.
Nếu bạn cũng yêu thích một cuốn sách lãng mạn, hành
động, và niềm tin thì đây chính là cuốn sách mà tôi muốn
giới thiệu ngay cả với những độc giả trẻ tuổi.”

Tựa sách: Musashi
Tác giả: Eiji Yoshikawa
Thể loại: Lịch sử

Review sách từ Phil M: “Cuốn tiểu thuyết
tiểu sử lãng mạn này nói về một samurai
đơn độc bắt đầu từ khoảng thời Edo. Mặc
Mặc dù không nổi tiếng như các lãnh chúa hay hoàng đế
khác của Nhật Bản, nhưng Musashi được biết đến là một
người đã tháng nhiều cuộc đấu tay đôi nhất. Tôi thích cuốn
sách này vì tính hành động và cách mà nó kể về các sự kiện
lịch sử thông qua kinh nghiệm mà không khiến người đọc
cảm thấy nhàm chán với các sự kiện lịch sử”.

Những cuốn sách 
ưa thích của Phil

Chúng tôi muốn giới thiệu 
những cuốn sách mà 

chúng tôi rất thích hiện 
đang có tại thư viện của 
hiệp hội AWIA đến với 

các bạn! 

Chúng tôi còn rất nhiều sách hiện có ở thư viện:
★ Far Side Gallery - Gary Larsen
★ Calvin and Hobbes: There’s Treasure Everywhere –
James Watterson
★ Terry Pratchett Discworld books
★ Bilingual Books about Japanese culture
★ Và rất nhiều cuốn sách khác!


