
 

Hiệp hội Giao lưu Quốc Tế Hino 
Hino City International Association 

Cách tham gia Hiệp Hội và Hoạt Động 

Phiên  bản năm 2021  

Để trở thành thành viên 

Bất kỳ ai đồng ý với mục đích và tham gia các hoạt động của Hiệp Hội đều có thể 

đăng ký tham gia. (Trong trường hợp các em nhỏ hơn học sinh trung học thì người 

bảo trợ (bố/mẹ) cũng cần phải trở thành thành viên cùng)  

Sau khi trở thành viên 

① Có thể tham gia các hoạt động của Hiệp hội. 

② Nhận “Thư Eco” dành cho thành viên mỗi tháng.  
(Nội dung bao gồm thông tin sự kiện, hoạt động tình nguyện, v.v) 

③ Trở thành đối tượng nhận bảo hiểm tình nguyện. 
 

Cách trở thành thành viên 

Điền giấy đăng ký trở thành thành viên và đóng lệ phí thành viên tại văn phòng 

Hiệp hội. 
 

Về bảo hiểm tình nguyện 

Sau khi hoàn tất thủ tục để trở thành thành viên, trong quá trình tham gia tất cả các 

hoạt động do Hiệp hội tổ chức hay trên đường đến tham gia cũng như trên 

đường về nhà sau khi tham gia hoạt động, nếu có bất kỳ tai nạn hay chấn thương 

nào, chúng tôi sẽ chi trả chi phí bảo hiểm. 
●Chi phí nhập viện theo ngày  3,000 円  

●Chi phí thăm khám theo ngày 2,000 円 

●Trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng 2,000,000 円 
 

Về lệ phí thành viên hàng năm 

Lệ phí hàng năm có hiệu lực từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau. Hãy đóng lệ phí hàng 

năm trước tháng 6. 

●Thành viên  2,000 円 ●Hộ gia đình    3,000 円        

●Sinh viên  1,000 円 ●Đoàn thể     10,000 円/1 tập thể～  

※Trong trường hợp đăng ký trở thành thành viên giữa năm hoặc cuối năm, chúng 

tôi cũng có chế độ giảm giá tính theo tháng. Hiệp hội sẽ giải thích trực tiếp cho 



những trường hợp này.  

Giới thiệu các hoạt động 

“Ban xây dựng địa phương đa văn hóa” 

① Hoạt động tuyên truyền đa văn hóa Các hoạt động tuyên truyền để nhiều người 

biết đến xã hội đa văn hóa. 

② Các hoạt động giao lưu quốc tế 

Tạo địa điểm và chương trình giao lưu không phân biệt quốc tịch.(Tham quan 

trong ngày, gặp gỡ giao lưu, hoạt động thử nghiệm, lớp dạy nấu ăn, v.v)   

③ Các hoạt động khuyến khích học hỏi và hiểu thêm về các văn hóa khác. 

Tham gia vào các chương trình giáo dục cho học sinh hiểu về văn hóa các nước  

từ lời mời từ các trường học. 

④ Tham gia các hoạt động, cộng đồng địa phương 
Tham gia các hoạt động do TP Hino và các tổ chức liên quan tổ chức 

⑤ Liên kết với các đoàn thể hoạt động địa phương cũng như chính phủ. 
Tham gia các hoạt động liên kết với địa phương qua các hoạt động phòng chống 

chữa cháy v.v. 
⑥  Các hoạt động dành cho người nước ngoài tiếp xúc với cộng đồng.  

※Hiện đang trong quá trình chuẩn bị.  

   

“Ban hỗ trợ giao tiếp ” 

① Lớp học tiếng Nhật 
・Các lớp tiếng Nhật 

・Các buổi tập huấn để tăng trình độ hướng dẫn học viên 

・Giải đáp các thắc mắc (cả về ngôn ngữ lẫn đời sống ) của học viên※Đang trong 

gia đoạn chuẩn bị. 

※ Phòng họp HIFA: Tầng 4 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Đời sống  

※ Hirayama Sueshige Fureai : Trước cửa ga Hirayamajoushi Koen (Hirayama 5-18-2） 

※ Nếu bạn có nguyện vọng tham gia hãy hẹn trước cho lần đầu tham gia. (Bao gồm cả 

người học lẫn người dạy) 
② Truyền tải thông tin bằng đa ngôn ngữ cũng như tiếng Nhật dễ hiểu.   

Bằng cách dịch thông tin sang các ngôn ngữ khác và tiếng Nhật dễ hiểu, công dân 

người nước ngoài sẽ cảm thấy tiện lợi hơn. Thêm vào đó chúng tôi cũng cung cấp 

những thông tin bổ ích liên quan đến việc học tập và đời sống qua SNS 

Tên lớp Thứ Giờ Địa điểm 

Lớp Hirayama Ba 10:00～12:00 Hirayama Sueshige Fureai   

Lớp Thứ 3 Ba 14:00～16:00 Phòng họp HIFA 

Lớp Thứ 7 Bảy  10:00～12:00 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe 

và Đời sống 

Lớp Trẻ em Bảy 10:00～12:00 Phòng họp HIFA 



③ Các lớp ngoại ngữ tự học 
Mục đích của các lớp học này là các thành viên tự tổ chức các lớp học 

ngoại ngữ, và sử dụng các ngôn ngữ đã học để tham gia vào các hoạt động 

của Hiệp hội. 
 

Tên lớp Buổi thứ Giờ  

Tiếng Anh Sơ Cấp A Hai 10:30～12:00 

Tiếng Anh Sơ Cấp B Sáu 10:00～11:30 

Tiếng Anh Trung Cấp A Thứ Tư(１・３) 10:30～12:00 

Tiếng Anh Trung Cấp B Thứ Tư(２・４) 10:30～12:00 

Tiếng Trung Quốc  Chủ Nhật(２・４) 13:30～15:30 

Tiếng Hàn Quốc Hai (4 buổi/ 

tháng) 
13:00～14:30 

Tiếng Tây Ban Nha Cơ Bản Ba (4 buổi/ tháng ) 10:30～12:00 

Tiếng Tây Ban Nha Giao tiếp 

cơ bản A2 

Sáu (4 buổi/ 

tháng) 
13:30～15:00 

Tiếng Tây Ban Nha Sơ cấp Chủ Nhật (２・４) 10:00～12:00 

※Hãy liên lạc trước với văn phòng Hiệp Hội nếu bạn muốn tham gia các lớp 

trên 

”Ban hỗ trợ tự lập” 

①  Trao đổi tham vấn 
②  Phòng cháy 
③  Hỗ trợ việc học các luật lệ phong tục địa phương 
④  Hỗ trợ giáo dục cho trẻ子ども教育支援 

⑤  Hỗ trợ y tế, bảo vệ sức khỏe, phúc lợi xã hội  
⑥  Hỗ trợ nhà ở  
⑦  Hỗ trợ việc làm  
⑧  Hỗ trợ sở thích, hoạt động ngoại khóa  
⑨ Tập huấn cho các thành viên tham tham công tác hỗ trợ 

    ※Các hoạt động này đang được chuẩn bị 

 
Thông tin về các hoạt động sẽ được thông báo trên “Thư Eco”  

phát hành vào mùng 10 hàng tháng. 

Các thông tin cũng sẽ được cập nhập trên trang chủ, Line và Facebook. 

Hãy xem cách đăng kí tham gia tùy vào các hoạt động khác nhau. 

 Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về Hiệp hội Giao lưu 

 Quốc Tế Hino, hãy tra cập trang web, Line hoặc Facebook  

của chúng tôi.  

 



 

 

Trang chủ  

 
https://hifa-info.org/ 
 
 
 
LINE 
 
Chúng tôi gửi thông tin đến  

những thành viên thân thiết.  

Hãy thêm account LINE trong  

danh bạ của bạn. Sau khi kết bạn 

qua LINE, hãy gửi tin nhắn hoặc 

LINE stamps. 

 
 
Facebook 
 
Chúng tôi sẽ giới thiệu các hoạt động  

của Hiệp hội, thông tin hữu ích về đời sống, 

học tập.   

Hãy bấm nút Like! để theo dõi.   

 
https://www.facebook.com/hifa.fb 
 
 
 

Hiệp hội Giao lưu Quốc Tế TP Hino  
Hino City International Friendship Association（ H I FA ） 

Giờ mở cửa Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều（Đóng cửa vào thứ 5, CN hàng tuần và các ngày lễ ） 

〒191－0011 Hinomachi1-6-2, TP Hino  
Tầng 4 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Đời sống 

TEL  042-586-9511  FAX 042-586-9543 
Email  hifa-office@ab.auone-net.jp  
Hp   https://hifa-info.org/ 

 

 

 



 


