
 

 

Lớp học do Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa tổ chức chính 

Chiêu tập các bạn tham gia lớp học thông dịch cộng đồng 

“Bạn có muốn thử tập thông dịch hay không ? ” 
 

Bạn đã có lúc đi dịch ở bệnh viện hay cơ quan hành chính, do được bạn bè hay người nhà nhờ đi hay không nhỉ? 

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa có kế hoạch mở lớp học, dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm 

giúp bạn dịch được dễ dàng suôn sẻ hơn trong cộng đồng địa phương.Miễn phí tiền tham gia. Chúng tôi đón chờ sự 

tham gia của các bạn quan tâm về thông dịch. 

 

Ngày giờ  Ngày học thứ 1 vào ngày 7 tháng 12 năm 2019 (Thứ bảy) – Từ lúc 10h00～12h40 

 Ngày học thứ 2 vào ngày 18 tháng 1 năm 2020 (Thứ bảy) – Từ lúc 10h00～12h40 

Đối tượng được tham gia: 

Các bạn là người nước ngoài hiện đang sống tại tỉnh Kanagawa, hiện đang thông dịch cho cộng đồng, hoặc có dự 

định muốn đi thông dịch cho cộng đồng của mình. 

（Các bạn có tiếng mẹ đẻ là tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Thái） 

Sĩ số:  Gồm 20 bạn ưu tiên theo thứ tự xin tham gia. 

Địa điểm:  Phòng hội nghị - Trong trung tâm cư dân tỉnh Kanagawa (Kanagawa Kenmin Center) 

＊Từ ga Yokohama đi bộ chừng 4 phút. 

 

Nội dung học tập 

Ngày học thứ 1:Thông dịch về tiền thuế 

(1)Tiền thuế ①Thuế thị dân ②Các khoản khấu trừ ③Tự khai thuế cá nhân 

(2)Kỹ năng thông dịch    

(3)Luyện tập thông dịch theo giả định 

Ngày học thứ 2: Nội dung cơ bản thông dịch về y tế 

(1) Những điều cần lưu tâm khi thông dịch y tế  

(2) Kiến thức y tế cơ bản  

(3) Luyện tập thông dịch y tế theo giả định  

 

Mọi chi tiết, câu hỏi xin liên lạc:  

Văn phòng MIC Kanagawa – Số điện thoại：045-314-3368（Từ thứ hai～thứ sáu.Từ 9h00～17h00） 

E-mail：mickanagawa@network.email.ne.jp 

mailto:mickanagawa@network.email.ne.jp

