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Số mùa hè năm 2018 phát hành ngày 18/09/2018
Nhờ vào sự hiệp lực của các hội viên cũng như
những người ủng hộ, JIFA đã tiến hành các hoạt động giao
lưu từ thiện ở nhiều quốc gia Châu Á như Trung Quốc,
Việt Nam, Indonesia, Myanma, Thái Lan và Nepan.
Trong số các hoạt động đó, tại Việt Nam, quốc gia
quê hương trên 120.000 thực tập sinh và 60.000 du học
sinh tới Nhật Bản học tập và làm việc hàng năm, chúng tôi
đã tiến hành hoạt động giao lưu từ thiện tại tỉnh Hà Tĩnh
dưới hình thức hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn. JIFA đã đem đến nguồn nước sạch cho ước tính
18.000 người qua hoạt động thiết lập hệ thống lọc nước, hỗ
trợ học phí cho 140 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, để nhiều thanh niên Việt Nam trở thành cầu nối
cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhân kỷ niệm 45 năm
thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, năm
nay, chúng tôi đã tiến hành ký kết giao ước hợp tác với tỉnh
Hà Tĩnh và Quảng Nam. Nhằm giúp các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn có thể tới Nhật nhờ việc giảm thiểu chi
phí, chúng tôi đã khuyến khích chương trình Thực hiện
việc đưa du học sinh, thực tập sinh tới Nhật một cách thích
hợp, đồng thời, chúng tôi đang có kế hoạch thiết lập quỹ hỗ
trợ để thực hiện hoạt động này.
Kính mong được sự hiệp lực của quý vị.

Gian hàng tại Lễ hội Việt Nam tại Nhật năm 2018 (20180519-20)

Ngày 06/07/2018: Nhận hỗ trợ cho việc lắp đặt hệ thống lọc nước
sạch tại Hà Tĩnh từ Đại sứ quán Việt Nam. Số tiền 572000 JPY là
lợi nhuận từ hoạt động từ thiện của Đại sứ quán mà JIFA cũng
tham gia hỗ trợ.

ハティン省人民委員会で各局との
調整会議を開催 2018年7月4日

Vị trí dự kiến của hệ thống
lọc nước số 14: Trường
mầm non, tiểu học, THCS
Sơn Thọ, huyện Vũ Quang,
Hà Tĩnh.
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Lễ hội Nhật Bản tại Hội An (tỉnh Quảng Nam) ngày 17-19/08/2018
Gian hàng đồ ăn, Tham gia các hoạt động meeting, Tham luận trong hội giảo giao lưu về giáo dục Nhật Bản

Gian hàng về trang phục Nhật Bản được sự đánh giá cao

Giới thiệu về động hướng mới nhất trong
chế độ thực tập nghề tại Nhật Bản: Thêm
một ngành nghề mới, Chế biến đồ muối và
sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề đem đến
cho thực tập sinh từ các vùng nông thôn cơ
hội khởi nghiệp sau khi về nước

Hoạt động của JIFA và IPM được giưới thiệu trên trang
thông tin điện tử Quảng Nam online ngày 12/09/2018

Ngày 31/07: Hội đàm với phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh và đại diện các Sở, bàn luận về
việc gửi các thực tập sinh tới Nhật một cách thích hợp và hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó
Tại buổi giao lưu về giáo dục Nhật Bản, JIFA
khăn. Tới thăm trường nội trú dành cho trẻ em các dân tộc thiểu số tại Huyện Hiệp Đức, khảo sát
chuẩn bị cho việc lắp đặt hệ thống lọc nước. Buổi hội đàm đã được giưới thiệu trên báo điện tử của
đem đến tham luận về hệ thống giáo dục bậc
tỉnh Quảng Nam.
cao tại Nhật và du học Nhật Bản, làm sâu sắc
Hãy mời bạn bè của quý vị để ngày càng có nhiều hội viên
Về việc tài trợ cho JIFA
thêm
hoạt gia
động
lưu.động của hiệp hội.
của hiệp
hội tham
vàogiao
các hoạt

① Hiệp hội tiếp nhận cả các khoản tài trợ với giá trị nhỏ
② Các khoản tài trợ lớn có thể được miễn thuế, xin mời liên hệ để trao đổi thêm.
③ Với các khoản trài trợ có giá trị lớn, chúng tôi xin được ghi tên nhà tài trợ trên
bảng công trình của trang thiết bị, hệ thống đem trao tặng cũng như gửi tới nhà
tài trợ Bằng cảm ơn.
④ Nhằm thuận tiện cho việc tiếp nhận tài trợ từ Việt Nam, chúng tôi đã thiết lập
tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Lợi ích khi trở thành Hội viên JIFA
① Thông qua các hoạt động cụ thể, hội viên có thể cống hiến cho xã hội và hoạt
động quốc tế, hỗ trợ cho trẻ em châu Á.
② Được tham dự nhiều sự kiện miễn phí
Số tiền đóng góp:
③ Có thể tham dự các chuyến du lịch giao lưu cũng như hội tiệc với chi phí thấp. Hỗ trợ học phí (1 suất 10 000 Yên)
④ Có thể có được các đặc sản Việt Nam khó tìm mua tại Nhật với giá thành rẻ.
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
☆Bưu cục Shinjuku Hanazome
kí hiệu: 10150 Số tài khoản: 98253761
☆Ngân hàng Mitsui Sumitomo chi nhánh Shinjukudori
Số chi nhánh: 661 Tài khoản thông thường, số 7274362

