Có sự tham gia của các
bốt cung cấp thông tin
về cuộc sống ở Nagoya

Du học sinh và các bạn sinh viên Nhật tạo thành nhóm,
quan sát bản đồ được cho trước và lên kế hoạch đi đến các

Kết thêm bạn
tại sự kiện giao
lưu quốc tế!

địa điểm được quy định và chụp ảnh lại.
Các đội có nhiệm vụ thu hoạch điểm thưởng tại từng địa
điểm, và thi đua với nhau để giành được nhiều điểm hơn
trong thời gian quy định
Thêm nữa， các đội vừa đi dạo quanh Nagoya vừa trải
nghiệm sự hấp dẫn của thành phố và cùng nghi ra câu giới
thiệu mà mọi người trên thế giới đều hiểu được.

Sinh viên nước ngoài và sinh viên Nhật Bản tạo thành một

Đang tuyển thành viên
Du học sinh 100 người + Sinh viên
Nhật 100 người: ưu tiên đăng ký sớm
Đăng ký tại đây

nhóm và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nhé!

Thời gian

Sự kiện giao lưu
quốc tế
MIỄN PHÍ

Địa điểm (Bắt đầu/Kết thúc)

名古屋市公館

City of Nagoya Civic Reception House

名古屋市中区三の丸3丁目2-5

3-2-5 Sannomaru, Naka-Ku, Nagoya

［アクセス］地下鉄名城線「市役所」駅3番出口から南へ徒歩3分
[Access] Take Subway Meijo line to Shiyakusho station (Nagoya City Hall).

Có thể bị hõan khi thời tiết xấu

The place is around 3 min. by walk from Exit No. 3 to the South

Giải đáp thắc mắc
Vp điều hanh “Chương trình giao lưu giữa du học sinh và sinh viên Nhật”
(Bên trong vp công ty Man to man)
TEL 052-587-0084 (Giờ làm việc: 10:00-16:00)

Xem chi tiết ở mặt sau

Sự kiện giao
lưu quốc tế
MIỄN PHÍ
Thời gian

Có thể bị hõan khi thời tiết xấu

Địa điểm (Bắt đầu/Kết thúc)

Ở đây

名古屋市公館

名古屋市公館

Lịch trình trong ngày
※Thời gian bắt đầu các chương trình có thể thay đổi theo thực tế

9:30
10:00
10:30
13:30
Tiếp
15:00
15:30

Bắt đầu tiếp nhận
Định hướng
Chương trình giao lưu bắt đầu START
（3 tiếng ）
Chương trình giao lưu kết thúc GOAL
Bốt cung cấp thông tin
Trao giải・chụp ảnh lưu niệm
Kết thúc

Du học sinh, sinh viên Nhật các trường tiếng Nhật,
trường nghề, đại học, cao học của thành phố Nagoya
hoặc sinh sống ở Nagoya
※ Trong thời gian tham gia sự kiện, du học sinh sẽ tham gia
network du học sinh nước ngòai (dự kiến kết nối qua SNS
hoặc email)

Số người
200 người (du học sinh 100 người – sinh viên Nhật 100 người)
Thời hạn đăng ký
Hạn cuối 2021.12.8 (Tư) ※Thời hạn đăng ký sẽ tự động kết
thúc khi đã đủ số lượng

Đang tuyển thành viên
Du học sinh 100 người +
Sinh viên Nhật 100 người:
ưu tiên đăng ký sớm

Điều kiện tham gia

Đăng
ký tại
đây

Vật dụng mang theo
<phát tại bàn lễ tân>
Số báo danh / Bản đồ / check list / vé tầu 1 ngày đi xe
buýt, tàu điện ngầm “ドニチエコきっぷ” / quà lưu niệm
<người tham gia tự chuẩn bị>
【cần thiết phải mang theo】điện thoại có camera
hoặc máy ảnh kỹ thuật số／điện thoại có thể liên lạc
được trong trường hợp khẩn cấp／khẩu trang
【khuyến khích mang theo】La bàn / đồ ăn vặt / áo
mưa / thẻ bảo hiểm / đồ cứu thương (như là băng cứu
thương)
【quần áo】quần áo và giầy dễ cử động

Về quy định phòng chống lây nhiễm virut Corona thể mới
Để phòng chống lây nhiễm Corona virus thể mới, thành viên ban tổ chức và các
bên liên quan sẽ phối hợp để chuẩn bị sự kiện diễn ra “an toàn – an tâm”
Trước khi diễn ra sự kiện 1 tháng sẽ có hướng dẫn chính thức, xin vui lòng
thực hiện theo hướng dẫn khi tham gia

Thông tin trên trang web có cả tiếng
Trung và tiếng Việt

Mục đích chương trình
Liên kết với các tổ chức sinh viên và trường đại học để tổ chức các hoạt động giao lưu, tìm hiểu truyền thống văn hóa và nền sản xuất địa
phương, từ đó khám phá nét đẹp của Nagoya, bên cạnh đó ban tổ chức còn cung cấp các thông tin hữu ích trong cuộc sống cho du học
sinh. Bằng việc làm phong phú thêm đời sống cho du học sinh, ban tổ chức mong muốn du học sinh sẽ trở thành cầu nối hỗ trợ các bạn du
học sinh khác và giới thiệu các bạn du học sinh mới tới Nagoya, tạo nên cộng đồng du học sinh nhằm tăng cường gắn kết với thành phố.

