
Your Voice
in Matsudo

10/31

Lan toả tiếng nói của bạn tại Matsudo
Là người nước ngoài sinh sống tại Matsudo, có bao giờ

bạn ấp ủ suy nghĩ thành lập hội nhóm của riêng mình 
không? Nếu có, hãy tham gia chương trình này để đặt viên 

gạch đầu tiên hiện thực hóa nguyện vọng của mình nhé.

11/14 11/28 12/12
Tiệc giao lưu

Workshop 1 Tiệc giao lưuWorkshop 2

C h u ỗ i  l ớ p  h ọ c

L ị c h  t r ì n h

10
31

☆Tuyển học viên!!! ☆

Trong chuỗi lớp học này, các bạn sẽ

được các chuyên gia hướng dẫn kỹ

năng lập kế hoạch, tổ chức hoạt 

động cho hội nhóm đồng thời lắng 

nghe kinh nghiệm từ các sempai 

thành công trong lĩnh vực này. 

Lịch trình：14/11-12/12

Miễn phí
Hãy quét mã QR để đăng ký→

Liên hệ： 文化観光国際課

Bunka Kanko Kokusai Ka

Email: mccir@city.matsudo.chiba.jp

Tiệc giao lưu Halloween

Thời gian: 13:30～15：30
Địa điểm: Matsudo Shoko 
Kaigisho (cách ga 
Matsudo 7 phút đi bộ)
Tối đa 30 người tham dự

Hãy đến đây và kết 
bạn vì nó miễn phí

Chương tri ̀nh da ̀nh cho người nước ngoa ̀i 



Your Voice in Matsudo

11/14 11/28 12/12
Workshop 1 Phát biểu và tiệcWorkshop 2

●Miễn phí ●Học viên: 20 người ●Đối tượng：Người nước ngoài sinh sống, học tập hoặc làm 

việc tại thành phố Matsudo

●Địa điểm: 松戸商工会議所 Matsudo Shoko Kaigi Sho

Tầng 4 Chu-kaigishitsu

Matsudo-shi, Matsudo1879-1

① Workshop 1 Ngày 14/11 13：30～15：30

Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động theo mục tiêu của mỗi học viên. 

② Workshop 2 Ngày 28/11 13：30～15：30

Lắng nghe chia sẻ từ sempai đã có hoạt động hội nhóm thành công. 

③ Buổi phát biểu và tiệc giao lưu Ngày 12/12 13：30～16：30

Buổi giao lưu phát biểu kết quả và chia sẻ ý kiến. 

★Tiệc giao lưu Halloween

Thời gian: 13:30～15：30
Miễn phí và món quà nhỏ cho người tham dự♪
Địa điểm: 松戸商工会議所 Matsudo Shoko Kaigi Sho
Matsudo-shi, Matsudo 1879-1
Cách cừa Nishi-guchi ga Matsudo 7 phút đi bộ

Nhanh chân đăng ký
nhé các bạn ơi♪

10/31(thứ bảy)

★ C h u ỗ i  l ớ p  h ọ c

Ban tổ chức：文化観光国際課 Bunka Kanko Kokusai Ka

Email：mccir＠city.matsudo.chiba.jp

Tel: 047-366-7327 Phụ trách: Lê Ngân Hà

Đăng ký cực dễ！
Hãy quét mã QR và
điền form đăng ký

siêu đơn giản.
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