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1

【Người nói chuyện】  Bà Môchimaru Kuniko, giáo viên 
Trường đại học Josai

 “Những người từ các nước và khu vực đến và sinh s
ống ở thành phố Tokorozawa-lịch sử và tương lai”

2
Câu chuyê ̣n về một  ho ̣c sinh cấp hai đi sang nước

 Úc

3
Hai tuần vui nhất ở thành phố Decatur

 (bài phát biểu của ho ̣c sinh cấp ba đi thăm thành 
phố Decatur=Mỹ)

4 Phỏng vấn với người dân ngước ngoài

5
Thông điê ̣p của những người học tập ta ̣i lớp học 

tiếng Nhâ ̣t

6
3 thành phố kết nghĩa với thành phố Tokorozawa

 ＜Thành phố Decatur( Mỹ),Thành phố Changzhoú(Trung 
Quốc ), Thành phố Anyan ( Hàn Quốc )＞

7
Một số bức tranh của   tre ̉ em ở các thành phốkết 

nghĩa và của thành phốTokorozawa

on line
 ( you tube 

)

8
Về tổ chức tình nguyện giúp đỡ học tập tiếng Nh

ật

9
Những công việc Thành phố Tokorozawa làm cho 

người nước ngoài

10

Mời đi xem cùng với em Tokoron, con vâ ̣t tượng 
trưng  mang la ̣i sự may mắn ! Dữ liệu về người d

ân nước ngoài sống ở thành phố Tokorozawa

triển la
̃m

chiếu 
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Xin mời biết nội dung của việc giúp đỡ cho người dân nước 

ngoài

Đia ̣ điê ̉m

Mời các bạn nghe câu chuyện về giao lưu quốc tế

Hành lang tòa thị
 chính ở tầng 1 ở Toa

̀ thi ̣chính

Cuộc Liên Hoan Quốc Tế TOKOROZAWA lần thứ 26
Tiếng Việt   Chương trình Hành lang tòa thị

 chính ở tầng 1 ở Toa
̀ thi ̣chính

on line
 ( you tube 

)
 On line(web site qua máy tính) 
 Từ ngày 9 tháng 3 (hôm thứ ba ) đến ngày 22 tháng 3 thì lúc nào
 cũng xem được.



on line
 ( you tube 

)

11
Giới thiệu áo dân tộc Hán-quần áo truyền thống 

của dân tộc Hán ở Trung Quốc

12 Áo Kimono của Nhật Bản

13 Origami ( Trò chơi gấp giấy Nhật Bản )

14
Kenbu ( Múa cầm con dao Nihonto,

 điều múa truyềng thống ở Nhật )

15 Múa nhảy trẻ em (K-POP Idol dance )

16
WAĐAIKO

 (Biêủ diễn đánh trống truyềng thống cuả Nhâṭ Ban̉ )

17

Hoạt động của dân đô thi ̣ "Dự án xây dựng 
phố phường " 

( Cuộc giao lưu giữa học sinh cấp ba
nước Ý và Nhật Bản )
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Mời các bạn biết nền văn hoá đa dạng của các nước

Hành lang tòa thị
 chính ở tầng 1 ở Toa

̀ thi ̣chính
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