
Bản tin JIFA Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận 

Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản  

JAPAN INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION 

Số Đặc biệt về chuyến thăm Việt Nam tháng 9 năm 2015  
Phát hành 10/10/2015 

Hệ thống lọc nước số 10 kì vọng đã hoàn thành!! 
 Trường Phổ Châu, tỉnh Hà Tĩnh  Ngày 5 tháng 9 

 Lễ kỉ niệm và trao tặng công trình lọc nước được tổ chức long trọng. 

Chi phí lắp đặt hệ thống lọc nước số 10 là 202 triệu 780 

nghìn đồng (tương được với khoảng 110 vạn Yên). Chúng 

tôi rất mong đợi tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ 

của các nhà tài trợ Việt Nam và Nhật Bản. 

Hệ thống lọc nước số 10 tại trường Phổ Châu đã được hoàn thành. Cùng 

với lễ khai giảng, lễ khánh thành trao tặng công trình lọc nước và giao 

lưu kỉ niệm đã được tổ chức ngày 5 tháng 9 vừa qua. 

Đoàn gồm 7 thành viên từ Nhật (trong đó có 2 lưu học sinh Việt Nam) 

cùng với cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã tới tham dự. 

Hệ thống lọc nước số 10 được lắp đặt đủ cung cấp cho khoảng 900 em 

học sinh trường Tiểu học Phổ Châu và 1500 em trường THCS Phổ Châu. 

Khu vực này thường xuyên xảy ra lụt lội do bão, có những năm lũ ngập 

đến 150 cm nên hệ thống lọc nước được lắp đặt cao. Các em học sinh, 

phụ huynh, giáo viên và dân làng đều rất vui mừng. Kết quả kiểm tra mẫu 

nước (hình bên phải) rất  tốt, xác định mẫu nước an toàn có thể yên tâm 

sử dụng trực tiếp. 

Hình phía trên:  Nhà tài trợ JIFA - 

ca sĩ Matsuoka Keiko và nghệ sĩ 

piano Sarai Saori biểu diễn ca khúc 

“Nếu bạn hạnh phúc, hãy vỗ tay” 

cùng với các em học sinh. 

 

Hình bên trái:Biểu diễn múa của 

giáo viên và các em học sinh. 

Đại diện học sinh phát biểu, gửi 

lời cảm ơn tới JIFA 



Bản tin JIFA 
Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận  

Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản Số đặc biệt về chuyến thăm Việt Nam tháng 9 ２ 

Sự đóng góp về cho JIFA: 
 ①Chúng tôi nhận mọi sự đóng góp dù là nhỏ 
 ②Với những số tiền đóng góp lớn có thể được miễn thuế vì vậy hãy liên lạc và trao 

đổi với chúng tôi. 
 ③Với những quý vị đóng góp số tiền lớn, chúng tôi sẽ viết tên lên bản tên khi trao 

tặng và trao “Giấy cảm ơn”. 
 ④Để cho việc tiếp nhận các đóng góp từ phía Việt Nam được dễ dàng hơn, chúng 

tôi đã mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. 
Việc trở thành Hội viên của JIFA: 

 ①Thông qua các hoạt động bình thường nhưng có thể đóng góp xã hội, đóng góp 

quốc tế cho trẻ em Châu Á. 
 ②Được miễn phí tham gia các sự kiện. 
 ③Được tham gia các buổi tiệc, buổi giao lưu, du lịch với giá rẻ hơn. 
 ④Được chuyển tới tận tay các sản phẩm Việt Nam (khó có thể tìm thấy ở Nhật) với 

giá rẻ. 

Chúng tôi mong chờ sự ủng hộ của các quý vị! 

Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận 

Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) 
160-0022 Tầng 7 Tòa nhà Katou Shinjuku, Shinjuku 1-26-6, Shinjuku-ku, 

Tokyo 
Điện thoai: 03-3352-3918 FAX: 03-3352-3962 Mail: info@jifa.org 

Trao tặng Học bổng hỗ trợ học phí của ngài Kawasaki 

Takuo cho em Hùng – lớp 3 trường Tiểu học Sơn Trường 

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nhà tài trợ Yamagiwa 

Eiichi đã cùng đi trực tiếp trao học bổng và tặng đèn LED chạy 

bằng năng lượng mặt trời cho em Tím đang sống một mình trong 

hoàn cảnh không có điện. Hy vọng rằng em Tím – một học sinh 

hiếu học và có thành tích học tập nổi bật – có thể tiếp tục phát huy 

trong thời gian tới. 

Em Thảo -  sống cùng với ông tuổi đã cao nên khó có thể 

tiếp tục đến trường (đứng ngoài cùng bên trái) – nhờ có 

học bổng hỗ trợ học phí, sự động viên của các em học sinh 

trung học Nhật Bản và sự giúp đỡ của mọi người xung 

quanh đã có thể tiếp tục học lên bậc THPT.(Ảnh phía trên 

góc trái: Thư khích lệ bằng tiếng anh) 

Hãy mời gọi bạn bè của mình trở thành hội viên của JIFA và 

tham gia vào các hoạt động của JIFA! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền đóng góp: 

 Hỗ trợ học phí (1 suất 10 000 Yên) 
 Xây dựng hệ thống lọc nước (1 suất 5 000 Yên) 

Hội phí và tiền đóng góp xin chuyển khoản tới tài khoản 

sau: 

Tổ chức Phi lợi nhuận Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật 

Bản 

 Ngân hàng: BIDV 

 Chi nhánh: Sở giao dịch III 

 Số hiệu tài khoản: 160.10.00.0078517 

 Tên tài khoản: Tokutei hieiri katsudou houjin Nihon 

Kokusai Shinzen Kyouka 

(or Japan International Friendship Association) 

Phí gia nhập Phí hội 

Hội viên tổ chức 30,000Yên 15,000Yên 

Hội viên cá nhân 

chính thức 
10,000Yên 6,000Yên 

Cộng tác viên 5,000Yên 3,000Yên 

Hội viên học sinh 500Yên 1,000Yên 


