
Thời gian tổ chức: 11/10/2020 (Chủ nhật) - 10/11/2020 (Thứ ba) 
Địa điểm: I-PAL Kagawa 

Lễ hội quốc tế Kagawa 2020! 
 Lễ hội quốc tế năm nay sẽ được tổ chức với tên gọi "Tháng lễ hội quốc tế Kagawa" với hình thức tổ chức khác 
mọi năm do tình hình lây nhiễm của virut Corona chủng mới. Hãy thưởng thức sự kiện kéo dài 1 tháng tập trung 
chủ yếu vào hoạt động tổ chức triển lãm và truyền phát thông tin qua Internet được thực hiện bởi các Nhóm giao 
lưu quốc tế, khởi đầu với sự kiện biểu diễn trên sân khấu vào ngày 11 tháng 10 (Chủ nhật)! 
 

Tổ chức “Tháng Lễ hội quốc tế Kagawa”! 
  
 

 
Năm nay, chúng tôi đang lên kế hoạch cho các sự kiện sau đây với câu khẩu hiệu"Wa” (Bánh xe đoàn kết, vòng 

tròn đoàn kết) của chúng tôi luôn gắn liền và chung sống cùng nhau". 
 

◆Ngày 11 tháng 10 (Chủ nhật) Sự kiện khai mạc 
10:00 - 11:30  Sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố 
Takamatsu (Số người quy định: 50 người, cần đăng ký trước) 🎥🎥 
Trong nửa đầu cuộc thảo luận với chủ đề “Hãy nghĩ về giao lưu quốc tế với ý tưởng tự do/Hoạt động giao lưu 
quốc tế của chúng ta”, chúng tôi sẽ mời những người nước ngoài tại Nhật và những người có liên quan đến 
giao lưu quốc tế làm thành viên thảo luận để trao đổi về hoạt động giao lưu quốc tế trong tương lai và cách 
cộng sinh đa văn hóa.  
Nửa sau buổi thảo luận chúng tôi sẽ giới thiệu các hoạt động từ trước tới nay của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế 
thành phố Takamatsu nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập vào năm nay. 
 
 

 
HP: http://tia-takamatsu.jp/                     http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html 
  
13:00 – 15:00  Chiếu phim & Talk show (Số người quy định: 50 người, cần đăng ký trước) 

 Ngoài việc chiếu bộ phim Ấn Độ "Himself He Cooks", còn có phần giới thiệu và trò chuyện chia sẻ kinh 
nghiệm về Ấn Độ của bà Uehara Yuga - người đã được cử sang Ấn Độ với tư cách là Tình nguyện viên Hợp 
tác Hải ngoại Thanh Niên Nhật Bản và hiện đang tạm thời trở lại Nhật Bản. 

 
 "Himself He Cooks"...Một bộ phim tài liệu giới thiệu hậu trường của "Nhà ăn miễn phí" ở đền Sikh (Ấn Độ), 
nơi cung cấp 100.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho người hành hương và du khách trong hơn 500 năm qua. 
 
 

 
HP: https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html 
QR URL: https://forms.gle/aCsaa52wkuPgsSSv8 
 
◆Các sự kiện khác 

Ngày 11 tháng 10 (Chủ nhật) – Ngày 10 tháng 11 (Thứ ba) 
・25 Nhóm giao lưu quốc tế trong tỉnh tổ chức triển lãm và phát video giới thiệu hoạt động. 🎥🎥 
 Chúng tôi sẽ tổ chức triển lãm giới thiệu hoạt động của các Nhóm giao lưu quốc tế, chủ đề triển lãm thay 

đổi theo tuần. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phát video giới thiệu của từng nhóm, các bạn đón xem nhé. 
・Phát video "Ouchi de sekai no Monozukuri" (Thưởng thức ngành chế tạo thế giới tại nhà) của các 

Điều phối viên giao lưu quốc tế trong tỉnh. 🎥🎥 
 Phát video có các Điều phối viên giao lưu quốc tế giới thiệu về các hoạt động Monozukuri (chế tạo) gắn liền 

với văn hóa của mỗi quốc gia. Các bạn hãy xem video tại nhà và làm thử theo nhé!  
 
Ngày 1 tháng 11 (Chủ nhật) - Ngày 10 tháng 11 (Thứ ba)  
・"Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của người nước ngoài đang làm việc và học tập tại Kagawa/ 

KAGAWA INTERNATIONAL ART COMPETITION 2020" 
Chúng tôi sẽ tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của cư dân người nước ngoài và phát trực tiếp trên 

[Cách đăng ký] Đăng ký qua điện thoại hoặc từ trang web của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Takamatsu 
Cũng có thể đăng ký tại đây! 
 

[Cách đăng ký] Hãy gửi thông tin ① Họ tên ② Nơi làm việc ③ Số điện thoại ④ Địa chỉ email đến địa chỉ sau của JICA Shikoku. Cũng có thể đăng ký 
tại đây! Đến: JICA Shikoku Yamashina 

http://tia-takamatsu.jp/
http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html
https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html
https://forms.gle/aCsaa52wkuPgsSSv8


mạng tình hình của Lễ trao giải diễn ra ngày 7 tháng 11 (14:00 - 15:30 Thứ bảy). Bên cạnh đó còn có cuộc 
phỏng vấn với những người nhận giải, đồng thời các Tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản đã hoạt 
động tại các nước đang phát triển với vai trò là thành viên nghệ thuật sẽ chia sẻ câu chuyện kinh nghiệm của 
bản thân, các bạn đón xem nhé. (Số người quy định: 100 người, cần đăng ký trước) 
 
 
 
QR URL: https://forms.gle/LVhz3GiDH9keBVrU8 
 

 
🎥🎥…Chúng tôi sẽ phát video trên kênh Youtube của I-PAL 
                Nhấp vào đây để xem YouTube→ 

 
YouTube URL: https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber 
 
◆Yêu cầu đối với tất cả những người tham gia 
・Hãy hành động dựa theo "Lối sống mới" như đeo khẩu trang, khử trùng ngón tay và tuân thủ "Quy tắc ho 
nơi công cộng". 
・Cài đặt “Contact Confirming Application (Ứng dụng xác nhận tiếp xúc)” trước khi tham gia. 
・Vui lòng quét mã QR của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagawa (I-PAL Kagawa) của "Hệ thống thông báo 
Corona Kagawa" được dán ở cổng vào Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagawa (I-PAL Kagawa) khi tham gia. 
・Thực hiện đo nhiệt độ cơ thể khi vào cửa. Những ai có triệu chứng như sốt sẽ không được vào. 
※Vui lòng xem chi tiết tại trang web của I-PAL Kagawa. http://www.i-pal.or.jp/festa 
 

 

＊Vui lòng xem tờ rơi tại đây. 

【Báo cáo tổ chức sự kiện trước đây】 

  Vui lòng xem chi tiết về "Lễ hội quốc tế Kagawa 2019" tại đây. 

[Cách đăng ký] Hãy gửi thông tin ① Họ tên ② Nơi làm việc ③ Số điện thoại ④ Địa chỉ email đến địa chỉ 
    

 

Cũng có thể đăng ký tại đây! 
 

Đến: JICA Shikoku Yamashina 

 

https://forms.gle/LVhz3GiDH9keBVrU8
https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber
http://www.i-pal.or.jp/fesuta

