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OtaCityNavigationTiếng Việt Tạp chí thông tin dành cho người nước ngoài

Trung tâm Thông tin Du lịch quận Ota

9:00 am ~ 9:00 pm
Cả năm không nghỉ

4-50-11 Kamata, Ota-ku  Tầng M2 Wing Kitchen 
KEIKYU KAMATA
Ngay cửa soát vé ga Keikyu Kamata

Trung tâm Thông tin Du lịch quận Ota
☎ 03-6424-7288 FAX 03-6424-4313
E-mail info@tokyoactivity.com
URL https://tokyoactivity.com/ja/

Khi nào?

Ở đâu?

Địa chỉ liên hệ

Nội dung

Là Quầy thông tin du lịch hướng dẫn thông tin du lịch 
của quận Ota và khu vực xung quanh. Được chứng nhận 
bởi Cục Du lịch chính phủ Nhật Bản (JNTO) (Hạng mục 
2)
Chuẩn bị tờ rơi du lịch bằng nhiều ngôn ngữ, giới thiệu 
sự hấp dẫn của quận Ota không có trong sách hướng 
dẫn như thông tin về nhà hàng ngon được người dân địa 
phương yêu thích, hay các điểm du lịch v.v.
Bên cạnh đó, còn có thể vui thích mua sắm đồ thủ công 
mỹ nghệ, sản vật nổi tiếng trong quận mà đầu tiên 
là “100 món quà tuyển lựa của Ota”, các lớp học trải 
nghiệm văn hóa như “trải nghiệm xếp giấy origami”, 
“làm thẻ làm dấu sách” v.v. hay các sự kiện theo mù a 
như triển lãm, workshop v.v.
Bên cạnh việc có thể hướng dẫn bằng tiếng Nhật, tiếng 
Anh thường xuyên thì còn có nhân viên có thể sử dụng 
tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Mã Lai nên quý 
vị hãy thoải mái ghé đến.
Vui lòng xem trang chủ để biết thêm chi tiết.
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Chúng tôi đã phỏng vấn về 
những điểm muốn giới thiệu 

của quận Ota và lý do đến 
Nhật Bản v.v.

Gahatraj Naresh

Họ tên

Quốc tịch

Vui lòng cho biết lý do đến Nhật.

Vui lòng cho biết việc mà bạn muốn làm thử 
trong hoạt động đại sứ.

Vui lòng cho biết nơi mà bạn muốn giới thiệu 
(nơi mà bạn thích) của quận Ota.

Lee Angelina

Jeffrey Scott Cross

Nepal

Singapore

Mỹ

Lúc nhỏ, tôi từng nghe cha nói là hàng do Nhật sản xuất là tốt nhất, từ lúc 
đó, tôi đã có hứng thú với nước Nhật.

Tôi rất thích Nhật Bản và nghe được nhiều chuyện từ người đàn anh đã đi 
du học Nhật nên đã quyết định.

27 năm trước, tôi đã đến Nhật với tư cách nghiên cứu sinh tiến sĩ của Cơ quan Chấn 
hưng Khoa học Công nghệ để nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu của thành phố Tsukuba. 
Sau đó, tôi làm việc tại Viện Nghiên cứu Fujitsu ở thành phố Atsugi, năm 2008 trở 
thành giáo sư tại trường Đại học Công nghiệp Tokyo.

Tôi muốn mở buổi trao đổi ý kiến qua tivi, cùng mọi người học cách làm và 
phương pháp hiệu quả trong hoạt động đại sứ.

Bây giờ thì có thể hơi khó nhưng mà tôi muốn thử tham gia các sự kiện 
mà người Nhật và người nước ngoài sống tại quận Ota có thể giao lưu với 
nhau.

Vì biết được nhà hàng và quán nhậu ở địa phương nên tôi thích gặp gỡ với người Nhật sống ở quận Ota. Ngoài ra, tôi 
cũng thích gặp gỡ người nước ngoài sống ở quận Ota, người nước ngoài đến thăm quận Ota để truyền đạt sự hấp dẫn 
của quận Ota.

Với tôi, chùa Ikegami Honmonji là nơi yêu thích. Vì chùa nằm trên cao nên 
từ đó có thể nhìn thấy những cảnh đẹp của thành phố.

Có lẽ là ở vùng lân cận ga Kamata nhỉ. Tôi vẫn chưa biết nhiều về quận Ota 
nhưng ga Kamata mà tôi biết thì loại cửa hàng phong phú, từ cửa hàng ẩm 
thực đến tiệm tạp hóa, không cần đi đến tận Shinjuku hay Shibuya này nọ 
cũng có thể mua được hầu hết hàng hóa nên tôi thấy rất tiện lợi.

Tôi thích lái xe đạp ven sông Tamagawa để vận động. Và cũng thích ngồi ở lan can nhà mình, ngắm cảnh máy bay lên 
xuống ở sân bay Haneda.
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Hạng mục câu hỏi
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Szabo Attila Pekka

Lucas dos Santos  Cardoso Ferreira

Hungary

Brazil

Năm 2018, tôi đến Nhật lần đầu tiên với vợ là người Nhật. Tôi rất thích các di sản 
văn hóa và cảnh sắc của Nhật, và cả việc con người tôn trọng lẫn nhau. Để học về 
quê hương của vợ, và để trở thành người một nhà, tôi đã nói chuyện với vợ và quyết 
tâm dọn đến Nhật.

Du học (1 năm học tiếng Nhật, 2 năm ở trường chuyên môn Nihon Kogakuin)

Tôi muốn tiến hành các hoạt động giao lưu quốc tế. Ví dụ, vì tôi có hứng thú với việc giới thiệu văn hóa ẩm thực nên 
nếu người nước ngoài cũng có thể học văn hóa Nhật ở đó thì tôi nghĩ thật sự rất tốt. Bên cạnh đó, tôi muốn giúp đỡ 
những người đến thăm quận Ota bằng tiếng nước ngoài, hoặc quảng cáo sự hấp dẫn của khu vực từ mắt nhìn của 
người nước ngoài. Tôi cũng muốn tham gia vào các sự kiện của quận Ota, quảng cáo cho cả người nước ngoài sống 
ở Tokyo.

Tôi muốn giới thiệu văn hóa của Brazil cho mọi người ở quận Ota, và muốn nói rằng 
Brazil không chỉ có đá bóng và lễ hội hóa trang Carnival. Brazil là quốc gia lớn nhất 
ở Mỹ Latinh, có rất nhiều điều thú vì nên tôi nghĩ có thể giới thiệu rất nhiều điều.

Tôi thích suối nước nóng vì có thể làm mới và thư giãn tâm hồn và cơ thể. Suối nước nóng ở quận Ota mà tôi thích là 
“Nu-land”. Vì giá cả phải chăng, lại rộng và có nhiều bồn tắm. Ngoài ra, quận Ota còn được biết là có nhiều nhà hàng 
đa dạng. Tôi đặc biệt muốn giới thiệu mì ramen Hiiki. Thường phải chờ hơn 1 tiếng nhưng thật sự đáng để chờ, nếu 
có thời gian, quý vị hãy đi thử xem.

Tôi đặc biệt muốn giới thiệu “Sunrise Kamata” là nơi có nhiều cửa hàng và quán 
nhậu để đi chơi cùng với bạn bè.
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Kim Yu Sunge

Hàn Quốc

Tôi đã đến Nhật du học cách đây khoảng 20 năm trước để học lên đại học 
của Nhật.
Tôi muốn giới thiệu các cửa ngõ của Nhật, cửa ngõ của Tokyo và nhiều 
điểm hấp dẫn của quận Ota.
Senzoku-ike Trong 23 quận ở Tokyo, đây là nơi rất quý, được thiên nhiên 
ưu đãi.

1

2

3

4

5

5

Địa chỉ liên hệ
Phòng Đô thị Quốc tế - Xúc tiến Đa văn hóa Cộng sinh
☎ 03-5744-1227 FAX 03-5744-1323



Vui lòng sử dụng “Hướng dẫn về trường tiểu 
học cho người giám hộ quốc tịch nước ngoài”.

Tập sách giải thích một cách dễ hiểu về trường tiểu học của quận Ota “Hướng dẫn về 
trường tiểu học cho người giám hộ quốc tịch nước ngoài” đã được công bố trên trang chủ 
của GOCA. Có bản 6 thứ tiếng (tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng 
Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Việt). Quý vị có thể biết về trường tiểu học của quận Ota. Tập 
sách còn có ích khi chuẩn bị nhập học trường tiểu học nên quý vị hãy sử dụng.

Hiệp hội Đô thị Quốc tế Ota

☎ 03-6410-7981 FAX 03-6410-7982

Email info@ota-goca.or.jp

URL https://www.ota-goca.or.jp/

Phòng Nộp thuế
☎ 03-5744-1205
FAX 03-5744-1517
URL https://www.city.ota.tokyo.jp/
seikatsu/zeikin/
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Triển lãm Giới thiệu Hoạt động 
Người dân quận   Bạn có muốn thử 
tiếp xúc với “Năng lực” của khu vực 
không?

Về việc nộp thuế cư trú 
(quý 4)

Hoạt động Người dân quận là hoạt động người dân quận ủng hộ người 
dân quận. Bạn có muốn thử tiếp xúc nhân dịp này không, xem xung 
quanh mình có những hoạt động ủng hộ như thế nào. Năm Reiwa 2 
này, do ảnh hưởng của Covid-19, chúng tôi xin phép hủy “Diễn đàn 
NPO- Hoạt động Người dân quận” giới thiệu các hoạt động ở sự kiện 
lâu nay, chỉ giới thiệu hoạt động qua triển lãm.

https://www.ota-goca.or.jp/schoolguide/

Quý vị có thể xem miễn phí từ trang 
chủ của GOCA.

Nội dung chủ yếu
•  Thủ tục cho đến khi nhập học
•  1 năm của trường tiểu học
•  1 ngày ở trường
•  Những việc mà người giám hộ làm (Khi nhập học / 

Hằng ngày / Số lần trong năm)
•  Những gì sẽ sử dụng ở trường, những gì phải chuẩn bị
•  Tiền phải trả cho trường
•  Từ ngữ, tập thuật ngữ v.v. dùng ở trường

Người giám hộ là người nuôi dạy trẻ như cha, mẹ, v.v.

Ngày 1 tháng 2 là kỳ hạn nộp thuế dân cư quận 
đặc biệt, thuế cư dân thủ đô (thuế cư trú) quý 4.
Vui lòng nộp thuế đúng kỳ hạn. Xin đừng quên 
nộp thuế. Vui lòng xem trang chủ của quận về các 
tư vấn liên quan đến nộp thuế.

Phòng Xúc tiến Năng lực Địa phương
☎ 03-5744-1204 FAX 03-5744-1518

Ngày 18 (thứ Hai) ~ ngày 21 (thứ Năm) tháng 1 năm 2021
* Trong thời gian mở cửa trụ sở ủy ban quận, ngày 

cuối là đến 4:30pm

Tầng 3 Ủy ban quận  Góc triển lãm trung tâm

Kính gửi quý vị giám hộ người nước ngoài

Vui lòng quét mã vạch ma 
trận để tải xuống. 
Cũng có thể in ra.

Phát hành    Ota-ku Ban Xúc tiến Đô thị Quốc tế - Cộng sinh Đa văn hóa
5-13-14 Kamata, Ota-ku 144-8621    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323 


