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Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký rồi gửi bằng mail, fax hay đường bưu điện để đăng ký

※Có thể tải form đăng ký từ trang web của Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori (TPIEF)

１ ２ ３
Biểu diễn 

trên sân khấu
Biểu diễn các vũ điệu, bài hát 
liên quan đến giao lưu quốc 
tế♪ (1 nhóm khoảng 10p )

Bày bán vật dụng hay thức ăn, 
bánh kẹo của các nước trên thế 
giới （Không vì mục đích kinh 
doanh）

Triển lãm-
Trải nghiệm

Giới thiệu các đoàn thể liên 
quan đến giao lưu quốc 
tế,hoặc tổ chức các quầy 
để trải nghiệm về thế giới.

Năm
2019

Nội dung

Địa điểm：
Hội trường văn hóa Yonago
（Yonago shi Suehiro 293）

11︓00am 〜3︓00pm

.Chủ trì：Ban điều hành lễ hội giao lưu quốc tế Yonago  -Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori –Cơ quan công ích /

Ngày Tháng Chủ
nhật

Bán thức ăn 
hay vật dụng

Điều kiện tham gia
☆Phí tham gia：Miễn phí

【Đối tượng】
（Thành phần tham gia )  Các nhóm, các đoàn thể quan tâm đến giao lưu quốc tế 
hay tổ  chức đa văn hóa 
（Cá nhân tham gia） Là các cá nhân quan tâm đến giao lưu quốc tế, có thể tích cực 
giúp đỡ cho lễ hội trong ngày tổ chức, các cá nhân tham gia chuẩn bị trước cho lễ hội.

◆【Mục đích】Mọi người đều hiểu được đây là  “Lễ Hội do mọi người chung tay xây dụng” , là “Nơi Giao Lưu giữa những người tham gia", 
cùng hiệp lực và tuân thủ theo phương thức vận hành định sẵn.

◆Cứ 1 đoàn thể thì phải có từ 1 thành viên trở lên tham dự buổi họp của Ban Điều Hành được tổ chức gồm 3 lần（Phải tham dự ít nhất là 
1 lần）
◆Đoàn thể hoặc nhóm là được cấu thành từ các thành viên chủ yếu đang đi học, đi làm tại các khu vực trung tâm phía tây của tỉnh Tottori 
như Nakaumi, Shinjiko và Daisen.
◆Đoàn thể hay nhóm tham gia mục「❷（Bán thức ăn hay vật dụng）」, nếu sử dụng thiết bị điện, có trách nhiệm phải đem theo 1 bình 
chữa cháy trong suốt hoạt động của lễ hội.

※Buổi họp (kết hợp với hướng dẫn về lễ hội) của Ban Điều Hành lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào  thứ hai , ngày 17/6 từ 19:30~ .
Địađiểm: Phòng hội nghị lầu 4 của Yonago shiyakusho（Yonago shi Kamocho 1chome 1).Vui lòng sắp xếp thời gian tham dự.

■Đăng ký và tìm hiểu thông tin■
Văn phòng ban điều hành Lễ hội giao lưu quốc tế Yonago
（Nằmtrong văn phòng Yonago của Quỹ giao lưu quốc tế tỉnh Tottori--Cơ quan 
công ích) 〒683-0043  Lầu1 Trung Tâm Yonago Convention .Yonagoshi 
Suehirocho 294）



 
 

★Nếu có ý định tham gia theo lĩnh vực, vui lòng đăng ký theo nhóm hoặc đoàn thể. 
Tên đoàn thể  
hoặc  
tên nhóm 

 

Tên người phụ 
trách 

 
（Nếu là cá nhân tham gia, vui lòng điền họ tên vào mục này） 

Thông tin liên hệ 
 

Địa chỉ：〒 
 
TEL： 
Số di động： 
※Vui lòng ghi cả số di động để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. 

Email： 
 

 ★Đánh dấu 〇 vào nội dung muốn tham gia 
★Đoàn thể hoặc nhóm tham gia 

Lĩnh vực muốn 
tham gia 

（  ）１  「Biểu diễn trên sân khấu 」 

（  ）２  「Bán đồ ăn hay vật dụng」 

（  ）３  「Triển lãm-Tổ chức hoạt động trải nghiệm」 

☆Nếu cá nhân tham gia： 

Điền vào nội dung 
có thể cộng tác 

（  ）Phụ làm hội trường /Hỗ trợ chạy chương trình hay hỗ trợ toàn thể kế hoạch 

（  ）Người dẫn chương trình/ Thông báo 
（  ）Các hỗ trợ khác 

 
Lý do đăng ký 
※Vui lòng ghi lý do 

Bạn muốn làm gì trong lễ hội giao lưu này?Bạn muốn truyền tải thông điệp gì thông qua lễ hội?Bạn có quan hệ thế nào với tổ chức Giao 
Lưu Quốc Tế-Hợp Tác Quốc Tế-Tổ Chức Đa Văn Hóa? 

 
 
 
 

Bạn có muốn thành 

viên ban tổ chức? 
（  ）Muốn    （  ）Đang cân nhắc    （  ）Không  

Về buổi họp Ban 
Điều Hành 

・Bạn có tham dự hội buổi họp lần thứ nhất của ban điều hành vào ngày 17/9（Thứ hai）
không? 

（  ）Tham dự .Dự kiến là.（     ）người. 
（  ）Không tham dự 

・Để làm tư liệu cho các lần sau：Vui lòng cho biết múi thời gian và các ngày không thể 
tham dự? 
（                             ） 

※Thông tin cá nhân này sẽ được bảo quản cẩn mật, và chỉ dùng cho mục đích hoạt động của lễ hội. 

Vui lòng liên hệ văn phòng Ban Điều Hành Lễ Hội Giao Lưu Quốc Tế Yonago 
（Nằm trong văn phòng Yonago của Quỹ Giao Lưu Quốc Tế tỉnh Tottori-Cơ quan công ích） 

FAX︓(0859)34-5955 Email: ticy@torisakyu.or.jp 

Hạn đăng ký: Đến 7/6 (Thứ sáu)
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