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Tổ chức phi lợi nhuận
Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản

JAPAN INTERNATIONAL FRIENDSHIP ASSOCIATION

Số mùa xuân năm 2020 phát hành ngày 01/04/2020
Tổ chức cuộc họp lâm thời JIFA ngày 19/03/2020
5 cán bộ mới được bổ nhiệm
Cuộc họp lâm thời và đại hội JIFA đã được tổ chức vào ngày
19 tháng 3, trong bối cảnh bùng phát Covid-19, 4 cán bộ mới
được bổ nhiệm làm giám đốc và 1 người quản lý.
Chúng tôi chân thành hy vọng rằng các giám đốc mới sẽ có
thể nỗ lực vào hoạt động của hiệp hội này bằng cách tận dụng
kinh nghiệm của họ trong các lĩnh vực như giao lưu quốc tế,
phát triển nguồn nhân lực và âm nhạc.
Các cán bộ như sau:
Giám đốc: Yoyo Sato, Fumiyo Noguchi, Ngô Hoàng Anh,
Nguyễn Trung Kiên
Người quản lý: Eiichi Yamagiwa
Ngoài ra, Chủ tịch Setsuko Ikeda, người đã hỗ trợ và điều
hành Hiệp hội kể từ khi thành lập, đã nghỉ hưu vào tháng 3, và
Hiroaki Ise được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng
cuộc bầu cử chung vào tháng 3.
Như tôi đã giới thiệu trên tạp chí JIFA NOW mùa thu 2019,
cựu Chủ tịch Setsuko Ikeda đã nhận Giải thưởng Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao 2019 với tư cách cá nhân (Chủ tịch Tổ chức
Phi lợi nhuận Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản) vào
tháng 7 năm ngoái. Giải thưởng này là sự tuyên dương cho
nhiều năm nỗ lực hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cũng như
hỗ trợ giáo dục / môi trường, đào tạo kỹ thuật và du học ở các
nước châu Á, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị.
Đây là một giải thưởng danh giá mong muốn người dân Nhật
Bản hiểu biết hơn nữa và ủng hộ các hoạt động của tổ chức.
Setsuko Ikeda sẽ tiếp tục tham gia điều hành hiệp hội.
Năm nay, chúng tôi đang lên kế hoạch kinh doanh để mở
rộng hơn nữa việc trao đổi phát triển nguồn nhân lực đồng
thời hướng tới mục tiêu trở thành NPO được chứng nhận với
lợi ích công chúng cao hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của
Covid-19 lây lan từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào
tháng 12 năm ngoái, dự kiến sẽ có nhiều hạn chế trong việc
triển khai các hoạt động của JIFA, chẳng hạn như quyết định
hoãn Thế vận hội Olympic năm nay.
Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho các hoạt động của
JIFA trong những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nhận được
sự chỉ bảo và hướng dẫn của tất cả các thành viên.
Cán bộ 2020
Giám đốc: Hiroaki Ise (tổng giám đốc), Setsuko Ikeda,
Yoshinobu Miyake, Tadashi Ou, Masaya Wada, Takaya
Takura, Keiko Watanabe, Kayo Okajima, Tomoko Nishio,
Nguyễn Thị Thùy Lai, Yoyo Sato, Fumiyo Noguchi, Ngô
Hoàng Anh, Nguyễn Trung Kiên
Người quản lý: Eiichi Yamagiwa

Khai trương văn phòng JIFA
tại Hà Nội ngày 19/10/2019
JIFA đã mở văn phòng tại Hà Nội nhằm tạo điều
kiện cho các dự án hỗ trợ môi trường như hỗ trợ học
phí và cung cấp thiết bị lọc nước tại Việt Nam. Vào
thời điểm khai trương, chúng tôi đã được đại diện
trường ASV Nguyễn Trung Kiên cho thuê một phần
khu nhà của trường. Ngô Hoàng Anh được bổ
nhiệm làm Giám đốc văn phòng, chịu trách nhiệm
liên lạc và điều phối hoạt động kinh doanh tại Việt
Nam. Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 19 tháng
10 với lượng cổ động viên đổ xô đến.
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà N08A1, đường Huỳnh Văn
Nghệ, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành
phố Hà Nội

Chụp hình với Ông Kiên, giám đốc ASV school
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Đến thăm các cơ sở chăm sóc / phục hồi sức khỏe của
Mông Cổ
ngày 06/02/2019
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2019, Được sự hướng dẫn của Giám đốc
Batkhuu công ty Recruit Master, chúng tôi đã đến thăm các trường dạy tiếng
Nhật, viện dưỡng lão và cơ sở y tế ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, nơi thời tiết cực
kỳ lạnh giá.
Một cơ quan xuất khẩu lao động, Recruit Master (Giám đốc Batkhuu), có
tổ chức phi chính phủ “Trung tâm Hỗ trợ Bà mẹ và Trẻ em Châu Á” làm cơ
quan mẹ, đồng thời cung cấp chương trình đào tạo cho người chăm sóc (9
tháng) và cung cấp giáo dục tiếng Nhật cho người chăm sóc.Do tỷ lệ ly hôn ở
Mông Cổ cao và có nhiều gia đình chỉ có mẹ và con không có cha nên cần
phải có sự hỗ trợ cho các bà mẹ đơn thân. Họ làm việc trong viện dưỡng lão
nửa ngày và học tiếng Nhật nửa ngày, nên họ không cần trả nhiều tiền như ở
các nước khác. Họ vừa học tiếng Nhật vừa tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
Điều ấn tượng là họ đã làm việc tích cực với các cư dân của cơ sở này, nhằm
hướng tới Nhật Bản.Thật tuyệt vời khi thấy vị giám đốc kiêm bác sĩ vừa chơi
guitar vừa hát những bài hát với nhân viên và người dân.
Khi JIFA quyên góp một khoản tiền nhỏ cho một người dân và sau khi hồi
phục sau cơn đột quỵ họ đã tặng cho chúng tôi một bức tranh cắt giấy tuyệt
vời.
Ngoài ra, chúng tôi đến thăm Đại sứ quán Nhật Bản tại Mông Cổ, nhận
được hiểu biết và ủng hộ việc tổ chức một diễn đàn nhằm thúc đẩy đúng đắn
các hoạt động trao đổi phát triển nguồn nhân lực trong tương lai theo quan hệ
hữu nghị Nhật Bản - Mông Cổ.

Chúng tôi nhận được bức tranh cắt giấy từ
những người dân đã phục hồi chức năng
làm.

Tại cơ sở y tế ở Ulaanbaatar, giám đốc
chơi guitar và nhằm phục hồi chức năng
của bệnh nhân bằng cách tương tác với
người dân.

Hãy mời gọi bạn bè của mình trở thành hội viên của
JIFA và tham gia vào các hoạt động của JIFA!

Về việc tài trợ cho JIFA
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
③ Có thể tham dự các chuyến du lịch giao lưu cũng như hội tiệc với chi phí thấp.
④ Có thể có được các đặc sản Việt Nam khó tìm mua tại Nhật với giá thành rẻ.
Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA)
〒160-0022 Tầng 3 Tòa nhà Yasuda Shinjuku, Shinjuku 1-23-10, Shinjuku-ku,
Tokyo
TEL：03-3352-3918 FAX： 03-3352-3918 Mail: info@jifa.org

Phí gia nhập

Phí hội viên

Hội viên tổ chức

30,000Yên

30,000Yên

Hội viên cá nhân
chính thức

10,000Yên

10,000Yên

5,000Yên

5,000Yên

500Yên

1,000Yên

Cộng tác viên
Hội viên học sinh

*Phí hội hội viên tổ chức, hội viên cá nhân chính thức,
cộng tác viên đã được sửa đổi kể từ năm 2020
*Hỗ trợ học phí (1 suất 10 000 Yên)
Hội phí và tiền đóng góp xin chuyển khoản tới tài
khoản sau:
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 Kyoukai
(Japan International Friendship Association)

