
 

ECHIZEN FLASH  No.164       

Tháng 5 ～ Tháng 6 năm 2019 

         Dân số của thành phố Echizen 
  Tổng dân số:  82754  người  (4/1 chiều)       
   Người nước ngoài:  4225  người (5/1 chiều)       
 (Người dân Việt Nam  491 người) 

1. Thẻ mã số cá nhân 
2. Khai giảng lớp học cứu người bị đuối nước 
3. Lễ hội Sức khỏe răng miệng Echizen 

4. Sông Hino Kasenryokuchi (dưới lòng sông)・Hãy 

thưởng thức thịt nướng ở Công viên trung tâm Takefu  
5. Thông tin sự kiện 
6. Thảo Luận Về Nhân Quyền ( Miễn Phí)   

 
1. マイナンバーカードを休日・夜間に交付 

2. 水上救助の講習会を開催します 

3. 歯とお口の健康フェスタ2019 

4. 日野川河川緑地・武生中央公園でバーベキュー 

5. イベント情報 

6. 特設人権相談所を開設します（無料） 

1.  マイナンバーカードを休日・夜間に交付 

Thẻ mã số cá nhân  

Nơi liên lạc／ Phòng công dân (Shimin-Ka) 

☎0778-22-3001 
 

Để có thể nhận được thẻ mã số cá nhân thì thời 

gian nhận thẻ sẽ kéo dài hơn. Trong trường hợp 

cần sử dụng thì phải hẹn trước 3 ngày. 
 

■Thời gian／ 

・Thứ Tư hàng tuần từ 5:30 chiều đến 7:00 

・Chủ nhật lần hai của mỗi tháng 8:30 sáng đến 

4:30 chiều 

Lễ hội Sức khỏe răng miệng Echizen 2019    3.  歯とお口の健康フェスタ2019 

 

Thông tin liên hệ: Phòng Tăng Cường Sức Khỏe  

(Kenkouzoushin-Ka) ☎0778-24-2221 
 

Miễn phí tham gia ! Tặng bàn chải đánh răng ! 

 (số lượng có hạn) 
 

■ Thời gian: 9 (Chủ nhật), tháng 6, 9:00～11:30 

■ Địa điểm: Trung Tâm Phúc Lợi Sức Khỏe  

   (Tầng 4 Al Plaza Takefu, Hội trường Tamokuteki) 
 

・Khám răng, trao đổi, tư vấn về răng.     

・Hướng dẫn cách chải răng. 

・Góc kiểm tra sức khỏe.     

・Giới thiệu những đồ ăn nhẹ tốt cho răng. 

Để giữ cho khoang miệng khỏe mạnh! 
 

● Trước khi ngủ hãy dành 5 phút để đánh răng 
một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ. 

● Hạn chế ăn đồ ăn ngọt. 
● Không hút thuốc. 
● Khi ăn, trước khi nuốt nhai kĩ từ 30 lần trở lên. 
● Nửa năm 1 lần, kiểm tra răng định kì và vệ sinh răng (lấy 

cao răng). 
 
 

Khi ăn nhai từ 30 lần trở lên thì  có rất nhiều tác dụng tốt 
cho cơ thể. 
 

● Nước bọt tiết ra nhiều, tăng tác dụng tự làm sạch miệng. 
● Tốt cho lưu thông máu não. 

● Chống béo phì.・Tác dụng tốt cho hoạt động của dạ dày. 

2. 水上救助の講習会を開催します 

Khai giảng lớp học cứu người bị đuối nước 

Liên hệ: Phòng phúc lợi xã hội  

(Shakaifukushi-Ka) ☎ 0778-22-3004 
 

 

Phòng tránh tai nạn đuối nước, để bảo vệ sinh mạng của 

mình và những người xung quanh, bạn sẽ được trang bị 
những kiến thức và kỹ năng cơ bản như phương pháp cứu 

hộ và sơ cứu người bị đuối nước. Sau 

khi hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ 

cấp giấy chứng nhận của Hội Chữ 

thập đỏ Nhật Bản. 
 

■ Thời gian／ 

 1 tháng 6 (Thứ bảy), 8 (Thứ bảy), 9 (Chủ nhật) 

 (Tất cả ba lần) 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 

● Địa điểm／Công viên thể thao Iehisa hồ bơi nước nóng, 

trung tâm cộng đồng Yanagiso 

●  Thời hạn đăng kí: 29 tháng 5 (Thứ Tư) 

●  Phí tham gia: 2.200 yên (phí tài liệu giảng dạy) 



Trang 2 Tháng 5 - Tháng 6 năm 2019     ECHIZEN FLASH 

  Thảo Luận Về Nhân Quyền ( Miễn Phí)   特設人権相談所を開設します  
Tuyệt đối giữ bí mật, nên hãy thoải mái khi trao đổi. 
 

● Thời gian:  tháng 6 ngày 7 (Thứ 6) , 9h – 16h  

● Địa điểm: Trung Tâm Phúc Lợi Sức Khỏe (Tầng 4 Al Plaza Takefu), Phòng Soudanshitsu 5 
 

Thông tin liên hệ: Phòng khuyến mãi đa dạng (Daibaーshithi suishinshitu) ☎ 0778-22-3293.  

 

3.  日野川河川緑地・武生中央公園でバーベキューを楽しもう 

Sông Hino Kasenryokuchi (dưới lòng sông)・ 

Hãy thưởng thức thịt nướng ở  

Công viên trung tâm Takefu  
 

Sông Hino Kasenryokuchi (dưới lòng sông) 
(6 nơi chỉ định) 
[Nguyên liệu nấu ăn・Trường hợp mang theo dụng cụ 

nấu ăn]  

● Phí sử dụng / miễn phí (không yêu cầu đặt trước) 

● Giờ sử dụng / 10 giờ sáng đến hoàng hôn 

※ Cần tốn 1 khoảng phí để đặt chỗ nướng BBQ trước.

（Chỉ những ngày Thứ bảy, Chủ nhật từ tháng 5 đến 

tháng 9, ngày lễ） 

[Nếu bạn muốn chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu và dụng 

cụ (yêu cầu bạn cần đặt trước) ] 

● Phí sử dụng / Học sinh trung học cơ sở trở lên 2.800 

yên (chưa bao gồm thuế), trẻ từ 4 tuổi ～ học sinh tiểu 

học 1.200 yên (chưa bao gồm thuế) 

● Thời gian sử dụng/ Thứ bảy, chủ nhật từ tháng 5 đến 

tháng 9, ngày lễ từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều 

※Nguyên tắc từ bốn người trở lên, thời gian là hai giờ. 

●  Điểm chú ý/ Sau khi mỗi cá nhân dọn dẹp xong thì 

việc xử lý bếp nướng và rửa chén dĩa ở ngoài khu vực 

qui định đều bị cấm. Ngoài ra, xin vui lòng không làm 

phiền mọi người cũng như môi trường xung quanh. 

※ Xin liên hệ trước để biết thêm thông tin chi tiết. 

Nơi đăng kí / Echizen Paakusu ☎080-2957-8145 

Công viên trung tâm Takefu ～BBQ bằng tay khôngー～ 

● Địa điểm／Công viên trung tâm Takefu 

 (địa điểm quy định) 

※Nguyên tắc từ bốn người trở 

lên, thời gian là hai giờ. 

● Phí sử dụng/ Học sinh trung 

học cơ sở trở lên 2.500 yên 

(chưa bao gồm thuế)  trẻ từ 4 

tuổi ~ học sinh tiểu học 980 

yên (không bao gồm thuế) 

Nơi đăng kí / Echizen Paakusu ☎080-2957-8145 

  ほたるカフェ   Cafe Hotaru     
 

Sự kiện này sẽ được tổ chức tại 

tòa nhà cũ của trường tiểu học 

Shirayama phân hiệu An'youji. 

Các buổi hòa nhạc guitar, ăn trưa 

ở trường, tham quan đom đóm, 

làm bóng kokama, v.v. (một số 

phần có tính phí ) 
 

● Thời gian /ngày 1 ,ngày 8, ngày 15, ngày 22, 

ngày 29 tháng 6, tất cả các ngày Thứ bảy từ 1:00 

đến 8:00 tối 

※ Buổi hòa nhạc diễn ra từ sau 6 giờ chiều 

● Địa điểm / Trường tiểu học Shirayama cũ phân 

hiệu An'youji 

● Nơi liên lạc: Mizu-no-Sato Shirayama 

(Trong Taiyo-no-Hiroba) , ☎0778-28

-1119 
 

Lễ hội mùa hè  端午
た ん ご

まつり 
Vào lễ hội bé trai theo âm lịch sẽ làm bánh ú và 

bánh mochi 

● “Chimaki” … Loại bánh mochi được 

gói trong lá tre. 

● “Kashiwa mochi” … Loại bánh 

mochi được gói trong lá hồi. 

● Thời gian / Ngày 1 tháng 6 (Thứ 7)  

     nội dung ① Từ 1 giờ chiều đến 3 

giờ chiều 

Ngày 2 tháng 6 (Chủ nhật) nội dung ②③ Từ 

10 giờ sáng đến 1 giờ chiều 

● Địa điểm / Moyai-no-Sato・Nouraku-En

（Yokozumi-chou 17-29） 

● Nội dung / 

①  Làm bánh Kashiwa mochi    số lượng 10 tổ       

1.500 yên (khoảng 10 cái mang về nhà) 

②  Làm bánh Chikimaki    số lượng 15 tổ       

1.500 yên (khoảng 10 chiếc mang về nhà) 

③  Bánh gạo nếp Yomogi    số lượng 10 tổ      

2.500 yên (khoảng 1 phần chia sẻ mang về nhà) 

※ Cần phải đăng kí trước. 

● Đồ dùng cần mang theo / khăn cột trên đầu hình 

giác ·  tạp dề ·  kéo 
 

Liên hệ / Moyai-no-Sato ·  Nouraku-En  
☎ 0778-42-3838 

Thông tin sự kiện  イベント情報 


