「Hướng tới mục đích cùng chung sống với người Việt Nam」
Chủ nhật ngày 13/9/2020

Phần 1 Tư vấn cá nhân
Buồn
Không nói
được tiếng
Nhật

Không kết
thân được
với đồng
nghiệp

Đối tượng：Thực tập sinh kĩ năng người Việt Nam
Số lượng ：４người

Lệ phí ：Miễn phí

Thời gian：10:00～12:00(mỗi người khoảng 30 phút）
Địa điểm：tầng 5 Shōgai gakushū plaza

Không có
người để
tâm sự

Ngày nào
cũng thấy
bất an

※Với bạn không tự tin về khả năng tiếng Nhật của
mình thì sẽ phiên dịch sẽ giúp bạn (đăng kí trước)
*Những điều riêng tư của các bạn sẽ được giữ kín

Những lúc như này đừng trăn trở một mình, bạn có
thử tâm sự với chuyên gia cho nhẹ lòng hơn không?
Giảng viên：Ukawa Kō
Phó giáo sư, trưởng khoa chính sách cộng đồng, khoa cộng sinh xã hội trường đại
học Taisho
Chuyên môn·bằng cấp: Khoa văn hóa nhân loại, chuyên gia cố vấn về đa văn hóa,
Ban quản trị Hội tâm lí học đa văn hóa

Phần 2 Diễn đàn ｢Hướng tới mục đích cùng chung sống với người

Việt Nam, thì đôi bên cần phải làm gì để hiểu nhau hơn｣
“Hướng tới mục đích cùng chung sống với
ngườiViệt Nam, người Nhật cũng như người
Việt phải làm gì để có thể hiểu được phong tục
tập quán của nhau, hỗ trợ nhau trong công việc
cũng như cuộc sống hàng ngày?” Chúng ta hãy
thử cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu không?
Đối tượng：Công ty, đoàn thể tiếp nhận thực tập sinh
người Việt Nam v.v…
Số lượng：25 người

Thực trạng thực
tập sinh người
Việt ?

Đặc tính của
người Việt
Nam?

Việt Nam là đất
nước như thế
nào?

Lệ phi ：Hội viên IIA（kể cả học sinh, sinh viên）miễn
phí. Phi hội viên

550 円（bao gồm thuế）

Thời gian：13:30～15:00
Địa điểm：tầng 4

Shōgai gakushū plaza

Làm gì để kết
thân với người
Việt Nam ...

Liên hệ：Hiệp hội giao lưu quốc tế（IIA）
☎ 0246-22-7409 FAX 0246-22-7581
Đăng kí:E-mai：info@iia-fukushima.or.jp hay Facebook ＠IwakiIa

Có thể phối hợp
ăn ý với nhau
không?

