
Đăng ký người hỗ trợ Giao thông đi lại
ベトナム語   Tiếng Việt

Trung tâm cộng sinh đa 
văn hóa thành phố Nabari

N FamilyMart

Đến ga Kikyogaoka

Đến Natsumi

Từ ga Nabari đi bộ khoảng 3 phút

Kitaiseueno Shinkin BankKitaiseueno Shinkin Bank

The Daisan
Bank, Ltd.

The Daisan
Bank, Ltd.

Okasan Securities Co., Ltd.Okasan Securities Co., Ltd.
Ga Kintetsu NabariGa Kintetsu Nabari

Cửa Đông
Trung tâm cộng sinh đa 

văn hóa thành phố Nabari

Trung tâm cộng sinh đa  
văn hóa thành phố Nabari

Mã số bưu chính: 518-0775
Số 19, Kiodai 5 Bancho, thành phố Nabari, tỉnh Mie
Tầng 2, Navarie, bên trong Trung tâm giao lưu thông tin cư dân thành 
phố Nabari
TEL: 0595-64-6711
FAX: 0595-63-5326
E-mail: tabunka@emachi-nabari.jp
URL: https://www.emachi-nabari.jp/j-kouryu/
Thời gian làm việc: 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều
Ngày nghỉ: Thứ Hai, kỳ nghỉ năm mới

Chúng tôi đang tìm kiếm người hỗ trợ có thể 
giúp đỡ cho các hoạt động của Trung tâm 
cộng sinh đa văn hóa.
Người có quan tâm đến giao lưu quốc tế hoặc 
người có thể nói được tiếng nước ngoài, v.v... 
Không phân biệt quốc tịch. Khi có điều cần 
nhờ cậy, Trung tâm cộng sinh đa văn hóa sẽ 
liên hệ cho bạn.
Bạn có muốn cùng chúng tôi xây dựng nên 
một “Nabari” mà “Tất cả cư dân” kể cả cư dân 
người nước ngoài có thể dễ dàng sinh sống 
không?

Nội dung hoạt động
•  Hỗ trợ sự kiện, v.v...
•  Hỗ trợ sinh hoạt cho cư dân người nước ngoài
 (Hỗ trợ thông dịch, phiên dịch, tư vấn, v.v...)

Phương pháp đăng ký
Vui lòng đăng ký bằng cách đến trung tâm 
chúng tôi hoặc gọi điện thoại.
Chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận đăng ký qua 
đường bưu điện sau đó.



Hỗ trợ thông dịch
Ngoài nhân viên phụ trách và người hỗ trợ ra còn sử 
dụng thiết bị dịch thuật, v.v... để hỗ trợ việc giao tiếp.
[Ngôn ngữ hỗ trợ]
Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, 
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia, tiếng Việt 
Nam, tiếng Tagalog, tiếng Myanmar

Hỗ trợ giao lưu quốc tế và hiểu  
biết lẫn nhau

Hỗ trợ giao lưu giữa cư dân địa phương và cư dân 
người nước ngoài bằng cách lên kế hoạch các khóa học, 
kế hoạch tổ chức sự kiện, giới thiệu giáo viên, v.v...

Hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn về cuộc sống cũng như về giáo dục của cư 
dân người nước ngoài, xây dựng khu vực cộng sinh đa văn 
hóa, v.v...

Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ
Cung cấp thông tin liên quan đến cộng sinh đa văn hóa 
cũng như giao lưu quốc tế, các thông tin có ích cho cuộc 
sống của cư dân người nước ngoài.

Lớp học tiếng Nhật, lớp học hỗ trợ học tập
Tổ chức lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em và dành cho 
người lớn đối với cư dân nước ngoài cũng như các lớp học 
hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học.

Cho mượn tài liệu sách
Cho mượn sách về cộng sinh đa văn hóa, tài liệu học tập 
tiếng Nhật, tài liệu học tập nghe nhìn.

Hướng đến xây dựng nên một khu phố “Nabari”
mà cư dân người nước ngoài và cư dân địa phương dễ dàng sinh sống cùng nhau

Những điều liên quan đến cộng sinh đa văn hóa hoặc giao lưu quốc tế thì liên hệ đến  
Trung tâm cộng sinh đa văn hóa thành phố Nabari!

Có trang bị đầy đủ Wi-Fi, Một máy tính để duyệt Internet, khu vui chơi trẻ em, phòng cho con bú

Tất cả
miễn phí.


