
 

Hội đàm nuôi dạy trẻ cho bố mẹ và 
bé dành cho người nước ngoài 

thành phố Anjo 

※Có phiên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha 
và tiếng Philipin. 

Với chủ đề là nuôi dạy trẻ, chúng tôi sẽ tổ chức buổi hội đàm 
nuôi dạy trẻ dành cho những gia đình người nước ngoài. 
Đến với buổi hội đàm, bố mẹ và bé có thể cùng nhau 
chơi đùa thích thú, kết bạn, thảo luận về vấn đề nuôi 
dạy trẻ với những cặp bố mẹ khác.  

 

 

 

Nội dung: 

 

Địa điểm: 

Dành cho:  
Các bố mẹ và bé từ 0 đến 10 tuổi có gốc là người nước ngoài. 
Khoảng 10 gia đình. 

Phí tham gia: miễn phí（￥０） 

Cách thức đăng kí: 
thời hạn đăng kí đến hết ngày 28/2/2020 (thứ sáu), Hãy đăng 
kí đến bộ phận hợp tác công dân thành phố Anjo bằng cách 
điện thoại/FAX/mail. (Nội dung cần cung cấp: ➊Tên người đến 
tham dự ❷Độ tuổi của đứa trẻ ❸Địa chỉ ❹Số điện thoại) 

Ghi chú: ●Nếu như bạn có hộp đựng dùng làm cơm hộp hãy cầm theo đến nhé. 
●Nếu có dị ứng với thực phẩm hãy liên hệ với chúng tôi rướckhi diễn 

ra ngày tổ chức. 

 

 

 

Tại toà thị chính thành phố Anjo có thể sử dụng phiên dịch trực 
tuyến thông qua điện thoại hoặc video！ 
Hãy sử dụng khi không hiểu bạn nhé! 

TEL：0566-71-2218／FAX：0566-72-3741／E-mail：kyodo@city.anjo.lg.jp 

 

AnjoCityHall Shimin Kyodo-Ka Chiiki Shinko-Kakari 

 

Thông tin về nuôi dạy trẻ 

đinh dưỡng cho trẻ 

(Vị Sakai Chuyên gia dinh dưỡng trung tâm sức khoẻ thành phố Anjo ) 

Trải nghiệm 

Cơm hộp giản đơn cho bé yêu hạnh phúc. 
～Hãy cùng thử sắp đặt thức ăn vào hộp cơm cho bé nào～ 

Ngoài ra có thời gian để các bố mẹ và các bé cùng nhau chơi đùa, nói 
chuyện với nhau. 

Trung tâm văn hoá Anjo 

（Anjo-shi Sakura-machi 18-23） 

Phòng hoạt động sáng tạo, 

 phòng nấu ăn tầng 2 

主催：安城市  企画・運営：ＮＰＯ法人みらい 

Thời gian: 

 

 
 

ベトナム語 


