Mail to IIA info@iia-fukushima.or.jp

Mẫu đăng kí Diễn đàn「Hướng tới mục đích cùng chung sống với người Việt Nam」
〜đôi bên cần phải biết điều gì?〜
Reiwa năm
Tên

tháng ngày

Hội viên ・

Tên người tham dự （Hiragana）
（Nếu đông chỉ ghi
người đại diện）
（Kanji）
□1người・□tổng
người
（Romaji）

phi hội viên

Quốc tịch

Giới tính：

Nam ・

Nữ

Trường hợp 「Có」（Nếu có thể hãy ghi rõ hơn）
Quốc tịch：（
Tình trạng tiếp nhận
người ngước ngoài（Đ □Thực tập sinh：□Số 1người □Số 2‐
người □Số 3‐
người, □Tokutei‐
ối với cơ quan・đoàn
□Kĩ sư・nhân văn・nhiệm vụ quốc tế：
người
thể）
□Có □ Không
□tư cách visa khác（
）：
người

）

Số điện thoại liên hệ 〒
（Nếu là cơ quan・đoà 【Tên doanh nghiệp・đoàn thể】
n thể thì hãy ghi cả tên
cơ quan・doang
Điện thoại cố định
nghiệp）
E-mail

Nội dung đăng kí

□Phần 1

Tư vấn cá nhân

Di động

FAX

người

（□cần phiên dịch）

□Phần 2「Hướng tới mục đích cùng chung sống với người Việt Nam」
Hãy tự do ghi lí do bạn muốn tham gia diễn đàn hay bạn muốn học hỏi gì từ diễn đàn.

Ghi chú

Thời gian：

Chủ nhật 13/9/2020 Phần 1 10:00～12:00, phần 2 13:30～15:00
Phần 1 Tư vấn cá nhân（ mỗi người khoảng 30 phút. Hãy thông báo nếu cần phiên dịch ）
Phần 2 Diễn đàn
Địa điểm： tầng 4 Shōgai gakushū plaza ※ tư vấn cá nhân tầng 5
Lệ phí： Phần 1 miễn phí
Phần 2 Hội viên IIA: miễn phí. Phi hội viên: 550円（bao gồm thuế）
Giảng viên： Ukawa Kō Phó giáo sư, trưởng khoa chính sách cộng đồng, khoa cộng sinh xã hội trường đại học Taisho
Đăng kí： Tải mẫu đăng kí, ghi những thông tin cần thiết rồi gửi fax hay đăng kí qua email

Hiệp hội giao lưu quốc tế（IIA）
〒970-8686
Số 21 Umemoto aza Taira Iwaki

E-MAIL

☎22-7409

info@iia-fukushima.or.jp

FAX

22-7581

