
 

 ◆◆ 8 ◆◆ 

ベトナム語 

 

 

 

 

 

 

 Người muốn biết về văn hoá, cảnh quan du lịch của các vùng và nước Nhật, người muốn tìm sách có thể 

đọc bằng tiếng mẹ đẻ, hay như một địa điểm vui chơi cùng con trẻ thì hãy sử dụng thư viện xem sao? Lần 

này chúng tôi xin lấy tư liệu ở thư viện công lập Kamifukuoka Fujimino-shi, 

thư viện chuo Fujimi-shi, thư viện công lập chuo Miyoshi-machi để giới thiệu. 

■Fujimino-shi 

 Trong thư viện công lập Kamifukuoka Fujimino-shi 

cao 2 tầng nằm gần công viên Chuo, có 394.000 

cuốn sách và tranh ảnh, tạp trí, băng đĩa có thể sử 

dụng được toàn bộ nội dung. Có ấn bản tờ bướm 

bằng tiếng Anh, hay cả bản hướng dẫn bằng cách 

chỉ tay cũng được hiển thị cẩn thận bởi 7 loại ngôn 

ngữ khác nhau. Có khoảng 1.500 cuốn tiểu thuyết 

và luận văn dành cho người lớn được viết bằng 

nhiều ngôn ngữ khác nhau, có khoảng 800 cuốn 

truyện tranh và truyện kể dành cho trẻ em và nhiều các loại sách khác đang chờ chúng ta sử dụng.  

 Hơn nữa, còn có một số tạp trí, truyện tranh dành cho trẻ em được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ khác, 

hoặc viết bằng loại tiếng Nhật giản đơn. Ở thư viện này, chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh để tìm kiếm trên 

máy tính, vì thế ngay cả khi không biết tiếng Nhật bạn vẫn có thể sử dụng. 

■Fujimi-shi 

 Thư viện Chuo Fujimi-shi có lưu trữ khoảng 850 cuốn sách tiếng nước ngoài. 

Có quầy ghi "Gaikokugo shokan-quầy sách tiếng nước ngoài". Khoảng 80% là 

tiếng Anh, gần 20% là tiếng Hàn, và còn lại là tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha 

và sách tiếng Pháp.  

 Có sách của tiểu thuyết gia Murakami Haruki dành cho người lớn, nhưng đa 

phần là sách truyện thiếu nhi như "Harry Potter" "Anne tóc đỏ". Khoảng 20% ở 

đây là truyện tranh. 

■Miyoshi-machi 

 Thư viện công lập Chuo do Miyoshi-machi thành lập có quầy gồm khoảng 600 cuốn sách dành cho người 

lớn/ nhi đồng. Chủ yếu là tiếng Anh, nhưng cũng có truyện tranh tiếng Trung, tiếng Hàn. Số lượng đầu sách 

vẫn còn ít nhưng cũng có những "cuốn sách dễ đọc". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Hãy đi thư viện！② 

Trong「Số tháng 5 Thông tin thành phố Fujimino」cũng sẽ giới thiệu chi tiết thư viện vui vẻ! 

Tên thư viện Cách đi Ngày nghỉ 

Thư viện công lập 

Kamifukuoka Fujimino-shi 

049-262-3710 

Đi bộ từ cửa đông ga 

Kamifukuoka khoảng 15 

phút  

Thứ 2 tuần thứ 3 mỗi tháng (gồm cả 

ngày lễ) Kỳ nghỉ cuối năm, đầu năm 

Thư viện chuo Fujimi-shi  

049-252-5825 

Đi bộ từ cửa đông ga 

Tsuruse khoảng 20 phút 

Thứ 2（Nếu rơi vào ngày lễ thì sẽ nghỉ 

bù vào ngày hôm sau) Kỳ nghỉ cuối 

năm, đầu năm 

Thư viện công lập chuo 

Miyoshi-machi    

049-258-6464 

Đi bộ từ cửa tây ga 

Tsuruse khoảng 18 phút 

Thứ 2 và ngày cuối cùng của tháng 

(trừ thứ 7, chủ nhật) Kỳ nghỉ cuối năm, 

đầu năm 

Hãy đi thư viện！① 
『Đi thử thì thấy rất vui‼』 
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Tôi phải chuyển nhà do tính chất công việc. Tôi muốn tìm nhà thuê gần chỗ làm mới, tôi nên 

tìm như thế nào? Thủ tục chuyển nhà phải làm như thế nào?  

 Thông thường, chúng ta sẽ thông qua các công ty bất động sản để thuê nhà. Xem qua các trang web của 

các công ty bất động sản, sẽ thấy có rất nhiều các căn phòng cho thuê được giới thiệu. Liên quan tới hợp 

đồng với chủ nhà, các công ty bất động sản sẽ làm tất cả các thủ tục. Ngoài ra, nếu thoả mãn điều kiện thuê 

nhà chúng ta cũng có thể thuê nhà công của thành phố. Việc thuê nhà công của tỉnh Saitama được thực hiện 

mỗi năm 4 lần vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Sau khi quyết định được nơi ở, chúng ta sẽ nộp 

"Đơn chuyển đi - tenshutsu todoke" tại Uỷ ban nơi mình xin đi để nhận "Giấy chứng nhận chuyển 

đi-tenshutsu shoumeisho".Sau đó nộp "đơn xin chuyển đến -tennyutodoke" và "Giấy chứng nhận chuyển 

đi-tenshutsu shoumeisho" cho thành phố - nơi mình vừa chuyển tới. Khi nộp đơn xin chuyển tới nơi mới thì 

thông tin địa chỉ mới sẽ được ghi ở mặt sau thẻ lưu trú. Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đi nếu chúng ta 

không nộp "đơn xin chuyển đến -tennyutodoke" thì có thể bị phạt tối đa 5 man yên tiền phí quá hạn.  

FICEC 
HỘI HỌC TẬP MÁY TÍNH 

   
Sẽ học Word, Excel chức năng cơ bản của 

máy tính cần thiết cho công việc.  

※Người có thể giao tiếp tiếng Nhật, có thể 

mang theo lap top.  

▋Phí/ 1 lần 回 300 yên  

▋Ngày giờ／ 

Ngày 7/3 (thứ 3)  10:30～12:00 

Tổ chức mỗi tháng 1~2 lần 

▋Đăng ký／049-256-4290 

 

Fujimino-shi 

     Ooibenten no mori 

Cùng với công viên  

Higashiharashinsui gần kề đây là 

một địa điểm nổi tiếng để ngắm  

hoa. Có lối tản bộ được trang bị, 

chúng ta có thể từ từ thưởng hoa.  

     Công viên Chuo Fukuoka 

Công viên Chuo Fukuoka nằm cách ga Kamifukuoka 

5 phút đi bộ. Có khoảng 100 cây Sakura được trồng 

trong công viên, vào mùa hoa có rất đông người tới . 

 

Tổ chức vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật tuần đầu tiên 

của tháng. Thời lượng 90 phút, và tập trung đàm 

thoại vui vẻ chỉ bằng tiếng Anh. Mọi người có muốn 

cùng nhau thưởng trà và kết bạn không? 

●Ngày giờ: Ngày 5 tháng 3 (chủ nhật) 14:00 

~15:30 

●Đăng ký 049-256-4290 

 

 

毎月第 1 日曜日午後 2 時からの開催です。 

90 分間、英語だけで会話を楽しむ集まりです。 

Hãy đi ngắm hoa Sakura ở gần 

 

Miyoshi-machi 

     Trước trung tâm hành chính Miyoshi-machi 

Xin gợi ý hàng cây sakura 

trước trung tâm hành chính 

Miyoshi-machi. Giống Sakura 

Someiyoshino được trồng năm 

1987 khi nở rất đẹp, vẻ đẹp 

đáng tự hào. Đây là một địa 

điểm nổi tiếng cho khách ghé 

ngắm hoa khi tới thành phố. 

Fujimi-shi 

     Công viên Yamazaki 

Những ai thích ngắm hoa nở sớm một bước thì 

hoa anh đào Kawazu ở công viên Yamazaki là 

một gợi ý. Hàng cây hoa anh đào kawazu trải dài 

trên 300m.Thời gian hoa anh đào Kawazu nở 

khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 3.  

     Hào Sunagawa  
Hàng cây sakura nối dài 

khoảng 1km từ gần trường 

tiểu học Katsuse đến trung 

tâm cung cấp suất ăn. 

Tán cây Sakura trước mắt 

như một đường hầm, khi 

chúng ta tản bộ dọc theo 

dòng sông lững lờ, cảm 

giác khoan khoái vô cùng. 

Nói đến mùa xuân của Nhật là nói đến Sakura. 

Là mùa ngắm hoa. Ngay cả tại Fujimino-shi, 

Fujimi-shi, hay Miyoshi-machi cũng có rất nhiều 

địa điểm ngắm hoa đẹp chúng ta có thể ngắm。

Chúng tôi xin giới thiệu những địa điểm ngắm 

hoa do nhân viên của FICEC gợi ý.  

Tư vấn đời sống Thứ 2～thứ 6 
10:00～16:00 

 

提供：三芳町役場 


