
Chúng tôi sẵn có quà tặngnhỏ (Bánh, kẹo, snack...)vàcó mini game nhé !

am ngày 
21/8 

(thứ 7) 

9:30
-11:30 am

Tập thể kế hoạch
và quản lý: 

Anjo Mazarin

Mình nên làm gì khi có động đất, bão, mưa to để
bảo vệ bản thân cả gia đình? Những nơi nguy hiểm
khi thiên tai xảy ra là ở đâu?
Hãy thảo luận với chuyên gia thiên tai (Anjo bosai
net)và các bạn tham gia saloon này nhé!

1. Họ tên của cha mẹ 
2. Họ tên của con 
3. Địa chỉ
4. Số điện thoại 
5. Quốc tịch 
6. Nội dung muốn chia sẻ hoặc góp ý kiến tại
saloon này

Anjo Shiyakusho, Shimin Kyodo-Ka, Chiiki Shinko-Ka 
(Citizens Collaboration Department, Anjo City Hall)

Nơi:

文化庁　令和３年度　地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業　活用
愛知県　令和３年度　地域日本語教育推進補助金

Đối sách phòng chống của chúng tôi

Đối tượng:

Chi phí:

Chủ đề:
Phòng chống

Cách đăng ký:

 5 gia đình

(Có thể thăm gia từ 1 người lớn)

Gia đình nước ngoài
sang Nhật và con 

Vui lòng đăng ký qua điện thoại hoặc
Fax,email với các thông tin như dưới;

Tập thể tổ chức:Thành phố Anjo

Tối đa:

Ansyo-kaku(Địa chỉ
97-1  Umaike Anjo-Cho Anjo-Shi 

（Parking Available）

Tập thể hợp tác:Anjo-bosai net

Hãy hỗ trợ mọi người
cùng chúng tôi nhé !

・Chúng tôi sẽ luôn thông gió

・Làm sạch và khử trùng cơ sở

・Xin vui lòng đêo khẩu trang khi tham gia.

・Trường hợp quý vị có triệu chứng bệnh như sốt, ho,
vui lòng ngừng hoạt đồng tham gia saloon này.

Chúng tôi đang tuyển dụng người
tình nguyện.

Rất mong muốn bạn nếu bạn có thể
làm phiên dịch.

Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự thay
đổi vì tương lại tươi sáng hơn cho

cộng đồng mình nhé !

Telephone Interpreter：0566-71-2299

Saloon văn hóaSaloon văn hóa  
chăm sóc con　chăm sóc con　
Hãy quen nhau với nhiều bạn nhé!

Bạn có thể chia sẻ những điều đang
khó, muốn biết etc..

Miễn phí

English, Chinese, 
Tagalog, 
Portuguese, Spanish, 
Plain Japanese

Interpreters 
are available

BOSAI

☎ 0566-71-2218      Fax: 0566-72-3741
email: kyodo@city.anjo.lg.jp

Thời gian nhận đăng ký:Từ ngày phát thông
báo này đến ngày 10/8(thứ3).Quý vị có thể
đăng ký bằng Roma-ji.


