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2. 「あきびん」の出し方について 

3. 市民プラザたけふ大交流会 

4. イベント情報 

5. 市民バス「のろっさ」 

6. インフルエンザを予防しよう 

Liên quan đến cách vứt  

“Chai rỗng”  ２．「あきびん」の出し方 
 

Các chai rỗng có thể được 
loại bỏ như là "chất thải 
tài nguyên", là những chai 
bên trong là thức ăn và đồ 
uống. Các chai chứa bất 
cứ thứ gì khác ngoài thực 
phẩm và  đồ  uống,  như 
chai  mỹ  phẩm  và 
thuốc,thì không được vứt  
như rác tài nguyên. Hãy chú ý. 
 

Gần đây, ngày càng có nhiều người vứt nhầm đồ 
gốm sứ và bình hoa trông giống như những chiếc lọ 
vào chất thải tài nguyên. Đây là "rác không cháy 
được". không được vứt vào rác "Tài nguyên” 
Vui lòng tuân theo các quy tắc về cách xử lý chất 
thải để thúc đẩy việc tái chế các vật liệu có thể tái 
chế. 
 * Ví dụ về các đồ vật không được vứt như là rác 
“chai rỗng” 
 

Nơi liên hệ/ Phòng Chính sách tài nguyên môi 
trường, Kankyou Seisaku-ka ☎0778‐22‐5342  Thông tin về hội thảo trao đổi, 

tư vấn pháp luật miễn phí dành cho người 

nước ngoài. 

１．外国人のための無料出張法律相談会の開催について 
 

Luật sư cùng với nhân viên tư vấn của hiệp hội giao lưu quốc tế 
tỉnh Fukui sẽ tư vấn,giải đáp những khó khăn liên quan về pháp 
luật cho người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Echizen-shi. 
 

∙ Thời gian: Ngày 8 tháng 12 (CN) 13:00～16:00 
∙ Địa điểm：Shimin PLAZA Takefu, Shoukaigi-shitsu 1 

  (tầng 3, Al-Plaza Heiwado) 
∙ Phí tham gia：miễn phí 
∙ Đối tượng tham gia：người 

nước ngoài hoặc người Nhật 
hiện  đang  sinh  sống  tại 
Echizen-shi  Những  ngôn 
ngữ  được  áp  dụng： tiếng 
Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ 
Đào  Nha,  tiếng Việt,  tiếng  Hàn  Quốc,  tiếng Nepal,  tiếng 
Philippines, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ấn Độ, tiếng 
Indonesia, tiếng Nga, tiếng Pháp. 

＊ Hãy liên lạc riêng nếu muốn được tư vấn bằng ngôn ngữ không 
được nêu ở trên. 

∙ Nội dung tư vấn：Gia đình（kết hôn, ly hôn, con nuôi,thừa 
kế,v.v.. ）, Công việc（hợp đồng lao động, bị sa thải,tai nạn 
lao động,v.v..）chỗ ở, vay mượn tiền, thiết lập công ty, khởi 
kiện, tai nạn giao thông, vấn đề liên quan đến nhân quyền. 

∙ Thời hạn đăng ký：ngày 28 tháng 11 (Thứ  năm) 
∙ Cách thức đăng ký : hãy gửi trước mẫu đăng ký tư vấn pháp 

luật tới Echizen Shiyakusho bằng một trong những hình thức 
gửi bưu điện, fax, e-mail.  

 

Thông tin liên lạc  〒915-8530 
Echizen-shi, Fuchu 1-13-7 Echizen 
Shiyakusho Diversity Suishin-shitsu 
☎ 0778-22-3293(Japanese)  
FAX: 0778-22-3264 
E-mail: ombud@city.echizen.lg.jp 

Triển lãm lễ hội giao lưu  

Shimin Plaza Takefu   
市民プラザたけふ大交流会 

Được tiến hành bởi công đoàn là nơi trãi nghiệm, 
công bố  và triễn lãm. Hiệp hội  giao lưuquốc tế 
Echizen cũng sẽ tham gia. Tại sao bạn không làm 
một món ăn nhẹ truyền thống cửa Sao Paulo, và giới 
thiệu nó ở góc giới thiệu văn hóa Brazil? 
∙ Thời gian/ 30 tháng 11 (Thứ bảy)  
                           11:00 sáng-4:00 chiều  
∙ Địa điểm/ Shimin Plaza Takefu (tầng 3, Al-Plaza 

Heiwado Takefu) 
Nơi liên hệ/ HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ 
THÀNH PHỐ ECHIZEN ☎0778-24-3389  
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４．イベント情報 

 Xe buýt công cộng Norossa  5．市民バス「のろっさ」 

Bất kì ai cũng có thể sử dụng！Hãy dùng nó vào những ngày mưa hay tuyết. 
 

 

● 100 yên cho 1 lần di chuyển（học sinh tiểu học trở xuống thì được miễn phí） 
● 200 yên thì được sử dụng không giới hạn số lần trong 1 ngày  (Vé được bán trong xe) 
● Tuyến đường: Có 11 tuyến đường. Chúng tôi sẽ thực hiện các chuyến đi khứ hồi 

từ khắp nơi trong thành phố đến ga JR Takefu. 
● Ngày hoạt động: Nó phụ thuộc tùy vào từng tuyến đường.(ví dụ)  

Chuyến Kunitaka/Kitahino：thứ tư, thứ sáu    Chuyến Yoshino/Omushi：thứ hai, thứ năm 
 

Ở gần nhà ga Takefu, có nơi hướng dẫn thông tin tham quan (ở tầng 1 của Century Plaza)hay ở tòa thị chính cũng 
có những quyển cẩm nang du lịch.  

Làm đồ trang sức bằng giấy  

Echizen Nhật Bản 
越前和紙アクセサリー作り 

 

Tại sao không làm một chiếc bông tai đẹp 
(khuyên đeo không cần có lỗ tai) (hoặc khuyên tai-
:khuyên đeo cần có lỗ tai) bằng giấy Echizen Nhật Bản? 
● Thời gian/ 7 tháng 12 (Thứ bảy) 10:30 sáng 
● Địa điểm/ Văn phòng hỗ trợ học tập thư viện trung 

tâm (Chuou Toshokan, Gakushuu-Shien-shitsu) 
● Sức chứa / 20 người 
● Phí tham gia/ 1.000 yên cho một tai (2.000 yên cho 

cả hai tai) * Đăng kí trước là bắt buộc. 
Liên hệ / Thư viện trung tâm ☎0778-22-0354 

Tại sao bạn không thử làm những món 

đồ trang trí Shime-nawa cho năm mới? 
(đăng kí tham gia miễn phí)  

正月飾り「しめ縄」を作りませんか？  
 

Sợi dây Shime: Ngày đầu năm mới ở Nhật Bản,  
Dây thừng Shime sẽ treo trên cửa ra vào 

● Thời gian / Chủ nhật, ngày 22 
tháng 12, từ 2 giờ chiều đến 3:30 
chiều 

● Địa điểm / Phòng hội nghị 
đương đại Aipaaku Imadate 

● Sức chứa / 40 người đầu tiên  
● Đồ vật cần mang theo/ cái kiềm 
 

Liên hệ / Thư viện Imadate ☎0778-43-0229 

Hãy cố gắng ngăn ngừa dịch cúm! 
◙ Súc miệng 

◙ Rửa tay 

◙ Đeo khẩu trang 

◙ Tiêm chủng phòng ngừa 

◙ Tránh những nơi đông người 

◙ Đeo khẩu trang để tránh khô niêm mạc ở miệng và mũi. 

◙ Giữ cho độ ẩm trong phòng khoảng 50～60％bằng máy tạo độ ẩm hay 
các máy tương tự 

◙ Tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cách nghỉ ngơi và ăn uống 
hợp lí. 

Hãy cùng nhau ngăn ngừa dịch cúm   ６．インフルエンザを予防しよう 
      

Mùa dịch cúm phổ biến của năm nay đang 
tiến gần hơn. Dịch cúm này mỗi năm đều 
bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng 3 
sang năm, khi bị nhiễm cúm thì cơ thể sẽ 
xuất hiện các triệu chứng khác nhau như sốt 
cao và ói mửa , đau khớp, đau cơ, …  
Trong trường hợp của người cao tuổi dễ gây 
viêm phổi, và có thể khiến cho bệnh tình 
diễn biến nghiêm trọng. 

Công viên trung tâm Takefu, hội hoa đăng 

quảng trường Daruma-chan 

中央公園「だるまちゃん広場」のイルミネーション 

Quảng trường Damaru- chan 
thì được hoàn thiện bởi tác 
giả truyện tranh Kako Sato-
shi người đến từ thành phố 
Echizen và là đại diện của 
Nhật Bản, đây được xem như 
là một công viên nuôi dưỡng 
sự sáng tạo và phát triển tâm 
lí của trẻ em. Kéo dài cho 

đến ngày 25 tháng 12 (17h00 - 22h00), cây cối ở quảng trường 
được thắp sáng với các ánh sáng nhiều màu sắc. nhất định 
đừng bỏ lỡ nhé. 

     Sự kiện [làng dao]  刃物の里 実演見学 
 

Thợ  thủ  công  truyền 
thống sẽ thực hiện biểu 
diễn đúc dao. Miễn phí. 
● Thời gian: Ngày 30 tháng 

11 (thứ 6, lễ) , Buổi chiều 1 
giờ ～ Buổi chiều 4 giờ. 

 

Địa chỉ liên hệ／Làng Dao 
(Hamono no Sato), Echizen-
shi Ikenokami-chou 48-6-1  
☎0778-22-1241  


