
Thời gian 

Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022. Từ 12:30 đến 16:15 

(thời gian tiếp nhận từ 12:00) 

※Hãy hoàn thành việc dùng bữa trưa trước khi tới tham dự 

Địa điểm 

Isesaki-shi Kasuri no Sato, Sport Koryukan 

(Isesaki-shi, Showa-cho 1712-2) 

Nội dung ※Trao đổi bằ ếng Nhật cơ bản 

・Tìm hiểu về thiên tai tại Nhật Bản 

・Tìm hiểu về nơi lánh nạn (khi xảy ra thiên tai) 

・Tìm hiểu về thực phẩm cứu trợ khẩn cấp,.v.v... 

Đôí tượng tham gia. Phí tham gia ※Miễn phía 

・Người nước ngoài sống tại tỉnh Gunma (cần đăng ký) 

・Khoảng 30 người 

Đăng kýa 

Hãy điền vào mẫu tham gia đăng ký và gửi mail đến hết thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 
           

  

  

※ Nhằm phòng tránh sự lây nhiễm lan rộng của virus Corona, hãy đeo khẩu trang khi tới tham dự. Khi có triệu chứng như sốt,.v.v... 

hoặc tình hình sức khỏe không được tốt như mọi khi, xin vui lòng không tới tham gia khóa huấn luyện. Trường hợp tạm hoãn, chúng 

tôi sẽ liên hệ tới người tham gia. 

 

 

Furigana 
Họ và tên 

 

  

  

 

 

Địa chỉ 
〒     

Điện thoại   Quốc tịch  

E-mail   
Ngôn ngữ có thể 

ếp 
  Tiếng 

Tiếng Nhật   
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  Khi xảy ra thiên tai (động đất, bão,.v.v…), bạn sẽ làm gì, tới đâu để lánh nạn? 
Chúng tôi sẽ tổ chức “Buổi học về thiên tai” dành cho người nước ngoài. 

Khóa huấn luyện công tác phòng chống thiên tai 
dành cho người nước ngoài niên độ 2022  

Bộ phận phát triển khu vực – ến hoạt động cho người nước ngoài tỉnh Gunma 
E-mail: gunkurashi@pref.gunma.lg.jp 

Điện thoại: 027-226-3394（chỉ tiếp nhận hỏi & đáp） 

NHỮNG NGƯỜI DÂN LÀ NGƯỜI 
NƯỚC NGOÀI, HÃY TỚI THAM DỰ! 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA Đến hết thứ hai (31/ 10/ 2022) 

□Nói được khá tốt  □Nói được bình thường  □Nói được một chút  □Hoàn toàn không nói được 

Ban tổ chức:Tỉnh Gunma   Đồng tổ chức: Thành phố Isesaki, Hiệp hội du lịch tỉnh Gunma,  

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Isesaki 

<Địa điểm> 


