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Tiếng Việt
Tạp chí thông tin dành cho người nước ngoài

Bắt đầu phát từ khoảng ngày 20 tháng 3

Quý vị có thể nhận tại Hiệp hội Du lịch Ota, Trung tâm Thông tin Du lịch quận Ota, Thư viện trong 
quận Ota, Văn phòng Công tác Đặc biệt v.v.

Pháp nhân Đoàn thể Phổ thông    Hiệp hội Du lịch Ota
☎ 03-3734-0202　E-mail event@o-2.jp

Miễn phí

【Cùng thưởng thức hoa anh 
đào quận Ota!】

©Ota City

Mùa xuân, ta đi dạo thành phố nào!

Quận Ota có rất nhiều điểm ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp. Đặc biệt, 
ở công viên Senzokuike, chùa Ikegami Honmonji, sông Tamagawa 
có rất nhiều hoa anh đào nở nên quý vị có thể thưởng thức phong 
cảnh tuyệt đẹp. Hiệp hội Du lịch Ota có soạn thảo bản đồ giới thiệu 
các địa điểm hoa anh đào nở trong quận Ota. Ngoài ra, Hiệp hội 
cũng chuẩn bị nhiều tập san hướng dẫn để quý vị có thể tham quan 
đầy đủ quận Ota.
Quý vị hãy đem theo tập san để đi chơi nhé!

Đi bộ ngắm hoa tích điểm sức khỏe 
nào! Pyon!

Trang web tích điểm sức 
khỏe Hanepyon!

Khi nào? Bao nhiêu người? Ở đâu?Bao nhiêu tiền? Cách đăng ký Nơi đăng ký Địa chỉ liên hệ



【Lễ hội hoa anh đào thế kỷ 21 lần thứ 12】

【Chiêu mộ Đại sứ đô thị quốc tế Ota “Đại sứ quận Ota đếnnn” 
năm 2023】

Nộp giấy đăng ký quy định và báo cáo đến nơi đăng ký dưới đây bằng cách gửi bưu điện, 
e-mail hoặc đem đến v.v.

Văn phòng công tác đặc biệt Yaguchi    
Tổ Xúc tiến Năng lực Khu vực
☎ 03-3759-4686
FAX 03-3759-1492 
E-mail yaguti@city.ota.tokyo.jp

Phòng Đô thị Quốc tế - Xúc tiến Đa văn hóa Cộng sinh    Phụ trách Đô thị Quốc tế - Đa văn hóa Cộng sinh
Tầng 2, 4-16-8 Kamata, Ota-ku     Bên trong Trung tâm Giao lưu Quốc tế Ota (Minto Ota)
☎ 03-5744-1227　　FAX 03-5744-1323　　E-mail boshu-kokusai@city.ota.tokyo.jp

Ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Chủ 
nhật)
10:00 am ~ 3:00 pm (Sẽ hủy nếu 
trời mưa)

Công viên Shimo-Maruko
4-21-2 Shimomaruko, Ota-ku

Khoảng 5 người

Quận Ota đang chiêu mộ “Đại sứ quận Ota đếnnn (Cool OTA-KU 
ambassador)” (biệt danh) để quảng bá sự hấp dẫn và thông tin của 
quận.

●  Điều kiện ứng tuyển: Người có quốc tịch nước ngoài 18 tuổi trở lên có 
liên quan đến quận Ota như đang sống, làm việc, đi học v.v. tại quận

●  Vai trò của đại sứ: (1) Sử dụng hiệu quả mạng xã hội và các mối liên hệ v.v. để quảng bá sự hấp 
dẫn của quận Ota (2) Tham gia vào các sự kiện v.v. mà quận Ota v.v. tổ chức. (Năm 2022 đã tổ 
chức các sự kiện, buổi giao lưu quy mô nhỏ v.v.)

●  Nhiệm kỳ: tháng 7 năm 2023 ~ tháng 6 năm 2025 (Dự định)
●  Hạn chót ứng tuyển: bắt buộc đến trước 5:00 pm ngày 10 tháng 4 năm 2023 (thứ Hai)
●  Cách ứng tuyển: Đem theo / gửi bưu điện, FAX, e-mail giấy đăng ký v.v. để ứng tuyển

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết. Đây là cơ hội để bạn biết nhiều hơn về quận Ota thông qua hoạt 
động và có thể có thêm nhiều người quen. Bạn cũng thử hoạt động ở quận Ota xem sao? Rất mong 
bạn ứng tuyển.

“Lễ hội hoa anh đào thế kỷ 21” là sự kiện mà hội tự quản, hội 
khu phố, doanh nghiệp và các đoàn thể có liên quan trong 
khu vực v.v. cùng đoàn kết gắn chặt tình thân và làm cho khu 
vực trở nên mạnh khỏe.  Chúng tôi lên nhiều kế hoạch để tổ 
chức thật vui như sân khấu biểu diễn được yêu thích mọi lần, 
góc sự kiện, chợ trời, cửa hàng mô phỏng v.v.

Các điều mục cần lưu ý
•  Vui lòng đeo khẩu trang đến tham gia.
•  Có khi chúng tôi giới hạn vào hội trường 

ngày diễn ra lễ hội.
•  Vui lòng không đến tham gia khi sức 

khỏe không tốt.
•  Chương trình có thể bị hủy tùy vào tình 

hình lây nhiễm Covid-19.

Hoa anh đào thế 
kỷ 21
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Trung tâm Giao lưu Quốc tế Ota

【Lễ hội hoa anh đào Magome-
Bunshimura】

【Trung tâm Giao lưu Quốc tế Ota (Minto Ota) 
đón mừng kỷ niệm 1 năm khánh thành!】

【Dự trù ngân sách (đề xuất) quận Ota năm tài khóa 2023】
Phòng Điều trần & Quan hệ Công chúng
☎ 03-5744-1132

Phòng Đô thị Quốc tế - Xúc tiến Đa văn hóa Cộng sinh
☎ 03-5744-1227　FAX 03-5744-1323
E-mail kokusai@city.ota.tokyo.jp

Văn phòng công tác đặc biệt Magome
☎ 03-3774-3301　FAX 03-3774-4997

Ngày 2 tháng 4 năm 2023 (Chủ nhật)
12:00 pm ~ 4:30 pm Vẫn tổ chức dù 
trời mưa

Công viên Sakuranamiki, Con đường hàng cây anh đào Magome 
(từ 4-48 đến khu vực 6-11 Minami-Magome, Ota-ku)
* Đi bằng xe buýt tuyến từ cửa Sanno ga Omori đến cửa vào ga 

Ebaramachi, xuống trạm “Usuda Sakashita”, đi bộ khoảng 5 phút

* Chương trình có thể bị hủy tùy vào tình hình lây nhiễm Covid-19.

Ngoài các điệu múa Nagashi-
odori, Awa-odori, hội thi thơ 
Haiku, còn có các gian hàng nên 
bất kỳ ai cũng có thể vui thích 
tham gia lễ hội.

Trung tâm Giao lưu Quốc tế Ota sắp sửa đón mừng kỷ 
niệm 1 năm khánh thành kể từ tháng 4 năm ngoái. Trung 
tâm có quầy tư vấn dành cho người nước ngoài khi gặp 
khó khăn trong cuộc sống, có góc thông tin - giao lưu 
trưng bày giới thiệu văn hóa nước ngoài và các chương 
trình giao lưu của quận Ota, ngoài ra còn có phòng họp 
có thể sử dụng trong các hoạt động giao lưu quốc tế, 
đa văn hóa cộng sinh. Ngoài ra, có cả Pháp nhân Đoàn 
thể Phổ thông Hiệp hội Đô thị Quốc tế Ota, Phòng Đô 
thị Quốc tế - Xúc tiến Đa văn hóa Cộng sinh của quận. 
Chúng tôi tiếp nhận tư vấn các thủ tục và biên dịch các 
giấy tờ nộp tại ủy ban quận v.v., xin mời quý vị sử dụng!

Dự trù ngân sách (đề xuất) quận Ota năm tài khóa 2023 đã được 
tổng kết. Vui lòng xem trang web quận Ota từ mã vạch hai chiều 
để biết về nội dung cơ bản trong dự trù ngân sách năm tới.

Quầy tư vấn đa ngôn 
ngữ (Hiệp hội Đô thị 
Quốc tế Ota)

Góc Thông tin - 
Giao lưu

Phòng họp
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Khi nào? Bao nhiêu người? Ở đâu?Bao nhiêu tiền? Cách đăng ký Nơi đăng ký Địa chỉ liên hệ



Phỏng vấn lao động người nước ngoài
Hoạt động tại hiện trường đào tạo người mới 
tại cửa hàng tiện lợi

Làm việc ở quận Ota nào!!

Lý do chị đến Nhật Bản là gì?

Hiện nay chị đang làm công việc gì?  
Lý do chị làm công việc hiện nay là gì?

Chúng tôi sẽ giới thiệu những người nước ngoài làm việc trong quận Ota để các bạn người nước ngoài đang xem Ota 
City Navigation biết được sự hấp dẫn khi làm việc tại quận Ota. Trong lần 2, chúng tôi xin giới thiệu chị WuGedelehu 
có tính cách vui vẻ, xuất thân từ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đang phụ trách đào tạo người mới trong giới cửa 
hàng tiện lợi, là nơi mà nhân viên người nước ngoài đang tăng lên.

Tôi đã đến Nhật vào tháng 10 năm 2018. Tôi vốn làm giáo viên mẫu 
giáo 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học tại Nội Mông nhưng vì muốn thử 
thách công việc mới mẻ hơn nên tôi đến Nhật. Tôi thường được nghe 
thầy cô ở trường đại học kể về Nhật Bản. Tôi muốn tận mắt ngắm nhìn 
Nhật Bản nên đã chọn Nhật Bản.

Tôi làm việc tại công ty phụ trách đào tạo nhân sự. Và phụ trách công việc đào tạo 
người mới cho cửa hàng tiện lợi không chỉ người nước ngoài. Lý do tôi chọn công việc 
này là vì muốn tiếp xúc với việc đào tạo nhân sự. Tôi có hứng thú với đào tạo nhân sự 
là do khi làm công việc làm thêm đầu tiên, tôi được cửa hàng trưởng lúc đó khuyến 
khích tham gia “đào tạo nhân viên lãnh đạo”. Từ đó tôi nhận thấy đào tạo người mới 
rất vui.
Và tôi muốn đem lại cảm giác ấm áp cho người xung quanh như cửa hàng trưởng lúc 
ấy. Lúc đó tôi vẫn chưa nói tiếng Nhật giỏi, nhưng cả khi tôi căng thẳng, có sai sót thì 

cửa hàng trưởng vẫn ân cần chỉ dạy ôn hòa. Đến bây giờ 
tôi vẫn nhớ những chuyện lúc ấy. Khi chỉ việc cho người 
mới, tôi luôn ý thức tiếp xúc với họ bằng thái độ ôn hòa, 
ấm áp.
Ngoài ra, không chỉ dạy nội dung công việc, mà tôi còn 
làm việc với ý thức mọi người xung quanh có thể vui vẻ 
làm việc như thế nào. Để làm được điều đó, trước tiên tôi 
lưu ý bản thân mình phải làm việc một cách vui vẻ.

Số đặc biệt

Lần 2 Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

Q

Q

Cảm ơn chị WuGedelehu. Chúc chị WuGedelehu 
lan tỏa được tình cảm ấm áp, tươi vui của mình từ 
cửa hàng tiện lợi rộng khắp thành phố.

Vui lòng xem trang 
web để đọc toàn văn 

bài phóng sự.

▼

Phát hành    Ota-ku Ban Xúc tiến Đô thị Quốc tế - Cộng sinh Đa văn hóa
Trung tâm Giao lưu Quốc tế Ota (Minto Ota) Tầng 2, 4-16-8 Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0052 
☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323 
Tờ thông tin này được phát hành 8 lần một năm bằng 6 thứ tiếng (tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng 
Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Việt). Chúng tôi phát ở các cơ sở của quận như thư viện, nhà thiếu nhi, văn phòng công tác 
đặc biệt v.v. và các nhà ga chính trong quận như JR Kamata, Omori, Keikyu Kamata v.v.


