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LÀn thÙ 10 L‹ H¶i Giao LÜu QuÓc T‰
Ngày gi© : Tháng 10 ngày 30 ( chû nhÆt ) tØ 10:00 Ç‰n 15:00 gi©.
ñÎa Çi‹m : Công viên Himeji -Otemae
( Sẽ tiến hành n‰u tr©i mÜa ).
Theo thông lŒ h¢ng næm, cÙ m‡i Ç¶ thu Ç‰n L‹ H¶i Giao LÜu QuÓc T‰ ÇÜ®c t° chÙc. Næm này là
L„N TH− 10. NhÜ thông lŒ ti‰p Çón h¢ng næm, m¶t khán Çài ÇÜ®c d¿ng lên và quanh Çó là nh»ng
gian hàng hàng thÙc æn quÓc t‰; thêm vào Çó nhiŠu ti‰t møc Ç¥c biŒt d¿ trù Çang ÇÜ®c thi‰t k‰.
Hỏi người đåi diŒn ban t° chÙc , tên là Fukunaga
Hỏi: Chû ÇŠ næm này là gì? Ti‰t møc Ç¥c biŒt là gì?
ñáp: Có th‹ nói Çó là ‘TÜÖng quan th‰ gi§i’ làm th‰ nào Ç‹ khi mọi ngÜ©i khi vào h¶i trÜ©ng có
th‹ träi theo dòng nh»ng kinh nghiŒm trên thế giới . Và ti‰t møc Ç¥c biŒt năm nay là chương trình
Rakugo; cuộc diẽn chuyện cười theo truyền thống Nhật, bằng tiếng Anh Ç‹ k› niŒm lÀn thÙ 10. Thêm
vào đó, có gian hàng có th‹ làm thử món Onigiri ; cÖm nắm và có th‹ vÈ bÙc tranh vào cơm nắm
bằng nhiŠu th¿c vÆt.
HÕi: Trong h¶i trÜ©ng ngÜ©i ta có th‹ æn ÇÜ®c món gì ? Và giá là bao nhiêu ?
ñáp: Ở lŠu bán đồ ăn, được bán 30 món æn, tØ 20 nÜ§c trên th‰ gi§i.
M‡i diä thÙc æn giá là 100Yen (bán b¢ng phi‰u). Ngoài ra còn có nh»ng
quầy bán đồ ăn của các nhà hàng ở địa phương này và những quầy bán th°
sän cûa nhiŠu vùng trên th‰ gi§i, nhÜ trà và bánh kËo.
Hõi: Sutampulali- là gì ?
ñáp: Đó là một chương trình đặc biệt næm này Çi vòng quanh trong
h¶i trÜ©ng Ç‹ trä l©i nh»ng câu ÇÓ không khó khæn l¡m. NgÜ©i trúng giäi
sÈ ÇÜ®c thÜªng m¶t vé di du lÎch ngoåi quÓc. MÃt lÓi 30 phút. Xin tham dự
vui vẻ.
Cần thiết đăng ký.

Sutampulali- ; chåy vòng để sÜu tÆp dÃu Çóng -- Nhận được giải thưởng
Nếu sÜu tÆp dÃu Çóng trong h¶i trÜ©ng thì có thể b¡t thæm giäi thÜªng ÇÒ ÇËp th©i trang.
PhÜÖng thÙc tham d¿ : ① NgÜ©i tham d¿ mua phi‰u Çóng dÃu ª lŠu bán v§i giá 200Yen.
② ñóng dÃu lÀn lÜ®t 6 lŠu trong h¶i trÜ©ng, bÕ vào h¶p bÓc thæm.
③ TØ 14 gi© 20 Ç‰n khán Çài ch© bÓc thæm trúng giäi.
Th©i hån tham d¿ :
10 gi© 30 Ç‰n
13 gi© 00.
Th©i hån bÕ vào h¶p thæm :
11 gi© 00
Ç‰n
13 gi© 30.
NgÜ©i có th‹ tham d¿
:
H†c sinh ti‹u h†c trª lên.
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HŒ ThÓng Tr® CÃp H†c B°ng và cho MÜ®n TiŠn H†c
H†c b°ng là gì ? Là hŒ thÓng cÙu xét Ç‹ tr® cÃp tiŠn h†c giúp cho nh»ng h†c sinh cÀu
ti‰n, t¿ n° l¿c phÃn Çãu Ç‹ ti‰n lên nhÜng ví lš do gia Çình hay vì tình hình tài chánh
ngæn trª ÇÜ©ng ti‰n thân.

HŒ thÓng cho h†c sinh cÃp 3 mÜ®n tiŠn h†c.
Trong tÌnh Hyogo có hŒ thÓng cÙu xét Ç‹ cho nh»ng h†c sinh chæm chÌ ÇÜ®c
mÜ®n tiŠn h†c.

✩

⒈

NgÜ©i ÇÜ®c cÙu xét phäi là h†c sinh Çang theo cÃp 3 , ti‰p Ç‰n phäi h¶i Çû các
ÇiŠu kiŒn sau.

①. Có š ham h†c nhÜng vì tình trång lš do kinh t‰ khi‰n cho bÜ§c ti‰n g¥p khó
khæn; thêm vào Çó ngÜòi chû gia Çình có có thu nhÆp dÜ§i mÙc Ãn ÇÎnh.
②. M†i phø huynh sống trong tÌnh Hyogo .

2.

T°ng sÓ tiŠn ÇÜ®c mÜ®n ( m‡i tháng ).
Học sinh trÜ©ng quÓc lÆp
Học sinh trÜ©ng tÜ

3.

4.

5.

tØ nhà Çi h†c 18.000Yen
tØ nhà Çi h†c 30.000Yen

sÓng xa nhà Çi h†c
sÓng xa nhà Çi h†c

23.000Yen.
35.000Yen.

PhÜÖng thÙc n¶p ÇÖn.
N¶p ÇÖn tåi trÜ©ng Çang theo h†c.

PhÜ©ng thÙc hoàn trä.
Sau khi tÓt nghiŒp hay hûy bÕ vì lš do nào Çó thì tiŠn đã mÜ®n phài trä låi trong
th©i hån là 12 næm. Số tiền trả lại và cách trä tiền tØng næm hay tØng tháng m¶t
và sÓ næm thì trưởng giáo dục tỉnh Hyogo sẽ quyết định.
ñÎa chÌ liên låc thæm hÕi.
Phòng giáo døc tÌnh Hyogo
Khoa giáo dục trường trung h†c cÃp 3
( nhân viên phø trách tiŠn h†c bổng ).
ñiŒn thoåi

078 - 362 - 4066
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✩ Tr® cÃp tØ Tín døng phúc l®i Công Giáo, H¶i Thánh Maria, Thánh Saint Joseph.
1.

NgÜ©i ÇÜ®c cÙu xét phäi là h†c sinh ti‹u h†c, h†c sinh cÃp 2 hay cÃp 3 v§i diŠu kiên kinh t‰ khó
khæn ( không phân biŒt quÓc tÎch ).

2.

T°ng sÓ tiŠn nhÆn ÇÜ®c h¢ng tháng là 20.000 Yen

3.

Væn kiŒn cÀn thi‰t.

( không phäi hoàn trä ).

H†c sinh cÃp 3

H†c sinh ti‹u h†c, trung h†c cÃp 2

① ñÖn xin h†c b°ng ( dång thÙc riêng ).
① ñÖn xin h†c b°ng ( dång thÙc riêng ).
② ChÙng nhÆn tình trång gia Çình (Çåi diŒn).
② ChÙng nhÆn tình trång gia Çình (Çåi diŒn).
③ ChÙng nhÆn thành tích bi‹u tåi trÜ©ng h†c.
③ ChÙng nhÆn tåi h†c.
④ ChÙng minh h¶ tÎch cûa ÇÜÖng s¿ và phø ④ ChÙng minh h¶ h¶ tÎch cûa ÇÜÖng s¿ và phø
huynh; chÙng minh Çæng løc cÜ trú ngoåi kiŠu và huynh; chÙng mimh Çæng løc cÜ trú ngoåi kiŠu và
thÈ ngoåi kièu n‰u là ngÜ©i ngoåi quÓc - bän sao tØ thÈ ngoåi kiŠu n‰u là ngÜ©i ngoai quÓc - bän sao tØ
bän chánh.
bän chính.
4.

ñÎa chÌ liên låc

Ngân hàng tín døng Sumitomo - ban k‰ hoåch - toán phúc l®i.
Tiếng NB đọc là Sumitomo-ginko Retell Kikakusuisin-bu Kouekisintakuchi-mu
N¶p ÇÖn tØ trÜ©ng b¢ng ÇiŒn thÜ theo ÇÎa chÌ Çính kèm bên dÜ§i.
charitable@sumitomotrust.co.jp

Vùng phø cÆn thành phÓ Himeji có thêm hŒ thÓng tr® cÃp h†c b°ng Ç¶c lÆp tØ trÜ©ng
tÜ thøc cÃp 3.
✩

TrÜ©ng trung h†c cÃp 3 HARIMA - hŒ thÓng tr® cÃp riêng. ( trÜ©ng nº ).

Là h†c sinh Üu tú, có ÇÜ®c thành tích xuÃt s¡c và ÇÜ®c hiŒu trÜªng trÜ©ng trung h†c cÃp 2 ti‰n cº, thì
khi nhÆp h†c không phäi Çóng tiŠn nhÆp h†c, tiŠn thi‰t bÎ cÖ sª, tiŠn h†c cùng m¶t vài loåi tr® cÃp
khác. Tuy nhiên, không phäi tÃt cä h†c sinh ÇÜ®c ÇŠ cº ÇŠu ÇÜ®c hÜªng qui ch‰ này.
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t có th‹ liên låc v§i trÜ©ng trung h†c Harima Tel 0792-24-1711.
✩

TrÜ©ng trung h†c cÃp 3 HINOMOTO ( trÜ©ng nº ).

1. H†c b°ng giáo døc cæn bän cûa trÜ©ng Hinomoto : tr® cÃp cho h†c sinh g¥p khó khæn kinh t‰;
là h†c sinh có h†c l¿c tÓt và phÅm hånh tÓt; næng hoåt Ç¶ng có tinh thÀn hoà nhä v§i m†i ngÜ©i.
2. H†c b°ng cûa h¶i phø huynh trÜ©ng Hinomoto : tr® cÃp cho h†c sinh g¥p kinh t‰ khó khæn;
g¥p khó khæn trong viŒc ti‰p tøc theo Çu°i h†c; h¶i P.TA. cûa trÜ©ng cÃp cho m¶t tr® cÃp tÜÖng thích.
3. H†c b°ng tØ h¶i ÇÒng liêu cûa trÜ©ng Hinomoto : m†i h†c sinh xuÃt s¡c trong trÜ©ng vì ÇiŠu
kiŒn khó khæn vŠ kinh t‰, n‰u cÀn thi‰t sÈ ÇÜ®c h¶i ÇÒng liêu tr® cÃp h†c b°ng Ç¥c biŒt.
ñiŒn thoåi liên låc 0792-32-5578.
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B¢ng

lái

QuÓc Ngoåi

& QuÓc T‰ - ti‰p theo

SÓ báo trÜ§c sau khi phát hành, chúng tôi nhÆn ÇÜ®c m¶t sÓ š ki‰n cûa quí Ç†c giä. Vì vÆy chúng tôi
m¶t lÀn nºa giäi thích thêm vŠ vÃn ÇŠ này. NgÜ©i có b¢ng lái xe quÓc t‰ ÇÜ®c quyŠn lái xe ngay sau
khi Ç¥t chân trên ÇÃt NhÆt. Tuy nhiên, phäi Ç°i låi sau m‡i næm. M¶t ÇiŠu cÀn chú š thêm là ngÜ©i có
b¢ng lái xe quÓc t‰ phäi lÜu låi quÓc gia Çã cÃp b¢ng hÖn 3 tháng, sau ngày cÃp. Và n‰u có š ÇÎnh lÜu
låi NhÆt m¶t th©i gian dài thì nên Ç°i sang b¢ng lái NhÆt. (Thû tøc hoán Ç°i - xem sÓ báo trÜ§c).
Thû tøc hoán Ç°i ÇÜ®c Çæng trên trang nhà cûa cøc cänh sát (hÜ§ng dÄn
ngÜ©i ngoåi quÓc có b¢ng lái xe quÓc t‰) ÇÜ®c vi‰t b¢ng 10 ngôn ngº, Çó bao
gÒm ti‰ng Anh, Hoa, ñåi Hàn, Tây Ban Nha, Thái và Tagalog.

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
❈❈❈ThÜ ngÕ Ban Biên TÆp❈❈❈❈
Nh»ng ngày hè vô cùng nóng bÙc liên tøc kéo dài ÇÜ®c ghi nhÆn trong næm này. ƒm Ç¶ cûa ÇÎa cÀu
chØng nhÜ ngày càng gia tæng. Chính vì vÆy loåi áo ÇÜ®c m¥c chính thÙc Ç‹ làm mát cÖ th‹ ÇÜ®c g†i
là『Cool Biz』và máy lånh ÇÜ®c ÇiŠu chÌnh ª 28oC. CÛng tÜÖng t¿ 『Warm Biz』ÇÜ®c m¥c Ç‹ giº Ãm
khi tr©i lånh và máy sÜªi ÇÜ®c chÌnh ª 20oC. Thêm ÇiŠu nºa, k‹ tØ tháng 10 này thành phÓ Himeji áp
døng phÜÖng thÙc phân loåi rác m§i Ç‹ thu nh¥t. Chúng tôi mong r¢ng m‡i m¶t ngÜ©i trong chúng ta
quan tâm Ç‰n viŒc cÙu lÃy ÇÎa cÀu cûa chúng ta.

『VIVA!ひめじ』sÓ 16 d¿ trù phát hành vào tháng 3 t§i. Mong quí vÎ Çón xem ÇÒng th©i cho bi‰t
š ki‰n và cãm nghÌ, liên låc theo Çiå chÌ bên dÜ§i.

Phiên dÎch & NhuÆn bút v§i s¿ h®p tác cûa quí vÎ
Anh Ngº : Mao Itose, Akiko Ito, Mitsuko Yamamoto, Kathy Wakamatsu
Hoa Ngº : Sun Chuanxi, Zhou Jiangtao, Shan Xiaoxiao , Zhu Xiang Yu
Tây Ban Ngº ; Kozue Higashimura,
ViŒt Ngº : Hiroko Kajiwara; Ng. Thanh TuÃn; Bùi QuangThái; NguyÍn ViŒt Dân.
BÒ ñào Ngº : Takeshi Sonoda, Aki Saito,Gary Kayo
Chúng tôi Çæng täi v§i s¿ thoä thuÆn. Và chân thành cäm Ön s¿ h®p tác cûa quí vi.

『VIVA!ひめじ』Çang cÀn s¿ giúp Çª thiŒn nguyŒn viên trong viŒc thông dÎch và nhuÆn bút, n‰u quí
vÎ cäm thÃy thích thú trong công viŒc này, xin häy liên låc v§i ÇÎa chÌ bên dÜ§i. Chúng tôi luôn Çón ch©
quí vÎ.

ñÎa ChÌ Liên Låc

Himeji Kokusai KyoKai Himeji International Association
Egret Himeji 3F, 68-290 Hon Machi Himeji 〒 670 - 0012
Tel : 0792 - 87- 0820 & Fax : 0792 - 87- 0824
Mailto : kokusai@city.himeji.hyogo.jp
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