
 

ECHIZEN FLASH   No.172      

Tháng 1 ～
         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82112 người  (12/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4114  người (1/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  552 người) 

 
1. 「多文化共生総合相談ワンストップセンター」

を開設しました 
2. イベント情報 
3. インフルエンザに注意しましょう 

1. Thành lập “Trung tâm tư vấn toàn 
diện cộng đồng đa văn hóa"  

2. Thông tin sự kiện 
3. Hãy chú ý đến bệnh cúm! 

 

Thành lập “Trung tâm tư vấn toàn diện cộng đồng đa văn hóa"  
1. 「多文化共生総合相談ワンストップセンター」を開設しました 

 

Trên tầng 1của tòa nhà chính phủ mới, chúng tôi đã thành lập một dịch vụ tư vấn tập trung cung cấp tư vấn 
đa ngôn ngữ liên quan đến cuộc sống của công dân nước ngoài． 
 

◆ Ngày và giờ tư vấn 
Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30 sáng đến 5:15 chiều * Không bao gồm các 
ngày lễ và Tết 
 

◆ Ngôn ngữ được hỗ trợ 
① Tư vấn viên (phiên dịch) / tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng 

Việt. Đối với  Tiếng Việt có thể từ 9:00 sáng đến 4:45 sáng vào 
thứ Hai và thứ Năm. Nếu thứ Hai và thứ Năm là ngày lễ, thì sẽ 
có vào ngày hôm sau.  

② Hỗ trợ bởi phiên dịch viên qua cuộc gọi video, qua điện thoại/ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, Tây 
Ban Nha, Việt Nam, Nepal, Philippines (Tagalog), Indonesia, Tiếng Hindi, tiếng Thái, tiếng Pháp, 
tiếng Nga  

③ Các ngôn ngữ khác có thể được xử lý bằng dịch giọng nói và dịch văn bản bằng trình dịch đa ngôn 
ngữ.  

 
◆ Tham khảo ý kiến của người quản lý hành chính 
 

(1)   Thảo luận vấn đề việc làm nước ngoài, du học, đoàn tụ gia đình, kết hôn, vv 
(2) Thảo luận vấn đề về cuộc sống ở Nhật Bản như chăm sóc y tế, phúc lợi, sinh con, chăm sóc trẻ em, giáo 

dục trẻ em, v.v. 
 

Ngày và giờ tham vấn / Thứ Năm hàng tuần  Từ 8h30 sáng đến 5.15 chiều * (trường hợp ngày lễ, thay 
bằng hôm sau)  ※Tư vấn là miễn phí.  

        Thắc mắc: Tư vấn cộng sinh đa văn hóa Tư vấn quay số đặc biệt  ☎ 0778-22-3396 

Tòa nhà hội đồng thành phố Echizen mở cửa 
越前市役所本庁舎がオープン 

 

Tòa nhà Chính phủ mới của Tòa thị chính Echizen, khánh 
thành vào ngày 6 tháng 1 năm Reiwa thứ 2, nhằm mục đích 
trở thành một trung tâm của các hoạt động hợp tác hành 
chính công dân như một nơi kết nối mọi người, kết nối lịch 
sử của thị trấn, và thúc đẩy giao lưu. 



Trang 2 Tháng 1 năm 2020- Tháng 2 năm 2020    ECHIZEN FLASH 

Hãy chú ý đến bệnh cúm! 
3. インフルエンザに注意しましょう 

 
 

 Ở Nhật Bản, hàng năm đều có dịch bệnh cúm 
hoành hành (năm ngoái là thời gian từ tháng 
12~tháng 3).  
 

Cúm thường xuất hiện đột ngột các triệu chứng 
như: toàn thân như sốt cao trên 38 độC, đau đầu, 
đau khớp chân tay, đau cơ bắp. Các biện pháp 
phòng và chữa bệnh là rửa tay, giữ phép lịch sự 
khi ho* là những biện pháp phòng ngừa lây 
nhiễm cơ bản có hiệu quả.  
 

* Phép lịch sự khi ho  
1. Khi cảm thấy sắp ho hoặc sắp hắt hơi, nên đeo 

khẩu trang. Tránh không ho thẳng vào mặt 
người khác, dùng giấy mềm hoặc khẩu trang 
che miệng, mũi.  

2. Sau khi về nhà, dùng xà-phòng (xà-bông) rửa 
kỹ mu bàn tay, móng tay, kẽ ngón tay và cổ 
tay…dùng khăn mặt sách để lau khô tay. 

 

Trình diễn cách làm dao  
truyền thống 「刃物の里」催し 

 

Thợ thủ công truyền thống sẽ 
thực hiện  

biểu diễn đúc dao.    
 

● Ngày 25 tháng 1(thứ 7) , 
Buổi chiều 1 giờ.～ Buổi 
chiều 4 giờ. 

● Ngày 15 tháng 2 (thứ 7)  , 
Buổi chiều 1 giờ.～ Buổi 
chiều 4 giờ. 
● Địa chỉ liên hệ／Làng Dao 
(Hamono no Sato),  
Ikenokami-cho 48-6-1,  
☎0778-22-1241 

 
 

Shirayama câu chuyện mùa đông  
& người tuyết 

しらやま冬ものがたり＆雪だるまコンテスト   
Tại sao bạn không tận hưởng mùa đông ở Nhật Bản như 
làm người tuyết và mochi? 
● Thời gian / Chủ nhật, ngày 2 tháng 2, 

từ 10:00 sáng đến 1:00 chiều 
● Địa điểm / Làng xanh và thiên nhiên 
            Quảng trường mặt trời 
※ Tùy thuộc vào thời tiết, nội dung có 

thể được thay đổi. 
● Thắc mắc / Hiệp hội xúc tiến Shirayama 
    (Hội trường công cộng Hakusan)  ☎0778-28-1045 

 
 

2. イベント情報 

  
 
Hiệp hội hữu nghị Nhật-Trung Lễ 

hội mùa xuân" 
日中友好春節のつどい 

 

Đó là một sự kiện để chào mừng năm mới của Trung 
Quốc. Người Việt Nam cũng có thể tham gia tự do! 
 

● Thời gian: 23 tháng 2 (Chủ nhật) từ trưa ～ Buổi 
chiều 4 giờ  

● Địa điểm: Trung tâm học tập , nghiên cứu（mới 
của UBND thành phố Echizen）， Echizen-shi 
Huchiu 1 chou me 13-7 

● Tham gia miễn phí!!  
 

※ Bánh bao nước và nhiều loại đồ uống 
khác cũng được cung cấp miễn phí.  

Vào cuối chương trình có trò chơi sổ xố, có 
thể nhận những giải thưởng hấp dẫn. 

Triển lãm Giấy Echizen  
và Khắc gỗ 

卯立の工芸館越前和紙と木版画展 
 

Đây là một triển lãm in, nơi bạn có 
thể so sánh giấy giữa các xưởng 
của Echizen. 
Những người quan tâm đến đặc 
trưng giấy , kết cấu giấy và sự phát 
triển màu sắc của giấy, chẳng hạn 
như những người đang làm tranh 
gỗ, thì không thể bỏ qua. 
 

● Thời gian / đến thứ Hai, ngày 2 
tháng 3，từ 9:30 sáng đến 5:00 

chiều ( vào cửa đến 4:30 
chiều), đóng cửa vào thứ 
Ba 
● Phí nhập học / 
Thông thường 200 yên, 
miễn phí cho học sinh 
trung học trở xuống, 

nhóm 150 yên (15 người trở lên) 
＊ Đây là một khoản phí chung của Bảo tàng Văn hóa 

Giấy. 
● Thắc mắc: Bảo tàng Thủ công Usachi   
 ☎0778-43-7800 

 

Xưởng khắc gỗ 木版画ワークショップ   
Tạo hình in trên giấy Echizen.  
Đối với các bản in không sử dụng đục thì không cần 
chuẩn bị dụng cụ. 
● Thời gian / Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 từ 1 giờ chiều 

đến 4 giờ chiều  
●  Bảo tàng thủ công Onate  
● Sức chứa / 15 người (cần đăng kí)  
● Phí tham gia / Người lớn 2.000 yên, Trẻ em (đến 

học sinh trung học) 500 yên  
●  Phí vào cửa tính riêng. 


