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Về Trung tâm Quốc tế Toyama (TIC)
Nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan hành chính, đại học, kinh doanh và các đoàn thể giao lưu cũng như người dân trong tỉnh, Trung 
tâm Quốc tế Toyama (TIC) được thành lập năm 1984, là một tổ chức pháp nhân thực hiện giao lưu quốc tế ở cấp người dân, nhằm 
triển khai giao lưu quốc tế cho người dân trong tỉnh tham gia, đồng thời thúc đẩy sự quốc tế hóa ở tỉnh Toyama. Năm 1990, TIC được 
Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (Nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông) công nhận là một “Hiệp hội Quốc tế hóa Khu vực” tại tỉnh Toyama, 
là một tổ chức cốt lõi hợp tác với các cơ quan hành chính và các tổ chức liên quan để triển khai dự án thúc đẩy quốc tế hóa. Ngoài 
ra, vào năm 1995, TIC được chứng nhận là một "Pháp nhân xúc tiến công ích đặc biệt", đến năm 2011 thì chuyển sang tổ chức Pháp 
nhân công ích do chế độ Pháp nhân công ích mới có hiệu lực từ năm 2008.

Hội quán Giao lưu Kan Nihonkai

■Trung tâm Hộ chiếu tỉnh Toyama
Thời gian làm việc: Thứ 2~6 9:00~16:30 Tiếp nhận và trả kết quả
　　　　　　　　(Riêng trường hợp trả kết quả, thứ 3 và 5 sẽ làm việc đến 19:00)
　　　　　　　　Chủ nhật　9:00~16:30 Chỉ trả kết quả
　　　　　　　　(Nghỉ thứ 7 và các ngày lễ tết)
Tầng 7 Marie Toyama, 1-1-1 Sakuracho, Toyama-shi 〒930-0003
TEL 076-445-4581

■Trung tâm Hộ chiếu tỉnh Toyama, Chi nhánh Takaoka
Thời gian làm việc: Thứ 2~6 10:00~16:30 Tiếp nhận
　　　　　　　　10:00~17:30 Trả kết quả
　　　　　　　　Chủ nhật 10:00~17:30 Chỉ trả kết quả
　　　　　　　　(Nghỉ thứ 7 và các ngày lễ tết)
Tầng 7 Onoya Serio, 101, Onoyacho, Takaoka-shi 〒933-0029　　
TEL 0766-27-1855

・Phòng họp　　　40người × 1, 20 người × 2, 10 người × 2
・Salong giao lưu　Không gian giao lưu, Đọc và mượn sách
・Bếp mini　　　　Giao lưu món ăn...
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Từ Toyama đến thế giới

Giao lưu
quốc tế

Trau dồi hiểu
biết quốc tế

～Hướng đến một tương lai được kết nối bởi trái tim～

Xã hội đa
văn hóa

Triển khai hợp
tác quốc tế
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■Trung tâm Quốc tế Toyama
Thời gian làm việc: 9:00~17:45 từ thứ 2~6 
(Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết)
Tầng 4, Tòa nhà Intec, 5-5 Ushijima Shinmachi, Toyama 〒930-0856
TEL 076-444-2500／FAX 076-444-2600
E-mail tic@tic-toyama.or.jp　URL http://www.tic-toyama.or.jp

●Trung tâm tư vấn người nước ngoài tỉnh Toyama 
　(Bên trong Trung tâm Quốc tế Toyama)

　Thời gian làm việc: 9:00~16:00 từ thứ 2~6 
　(Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết)
　TEL 076-441-6330／FAX 076-441-6331

Trung tâm Quốc tế Toyama

Thời gian làm việc: Thứ 2~6 10:00～21:00  (Trừ thứ 4)
　　　　　　　　Thứ 7, Chủ nhật 10:00～17:00
(Nghỉ thứ 4 hàng tuần, ngày lễ, 25/4~10/5, 12~19/8, 24/12~10/1)
6-6 Sachimachi, Toyama-shi 〒930-0093
TEL／FAX 076-444-7679　E-mail kaikan@tic-toyama.or.jp　URL http://www.tic-toyama.or.jp/kannihonkai
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Hỗ trợ các hoạt động giao
lưu quốc tế khác nhau!

Hỗ trợ các hoạt động tự phát của các tổ chức giao lưu quốc tế nhằm khuyến khích các hoạt động giao lưu quốc tế, hợp tác quốc tế 
và đa văn hóa ở cấp độ người dân.

Bằng khen giao lưu quốc tế Toyama cấp cơ sở
Khen thưởng tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động giao lưu 
& hợp tác quốc tế ở cấp cơ sở.

Lễ hội giao lưu quốc tế
Giới thiệu tình hình hoạt động của những tổ chức nỗ lực trong 
các hoạt động giao lưu & hợp tác quốc tế trong tỉnh, cung cấp 
cơ hội tiếp xúc với người dân và văn hóa các nước.

Đa văn hóa

Tư vấn đời sống dành cho người nước ngoài

Cống hiến cho việc xây dựng khu 
vực đa văn hóa!

Phát triển nguồn nhân lực có 
tầm hiểu biết quốc tế!

Đào tạo và hỗ trợ tình nguyện viên hỗ trợ học tiếng Nhật
Mở các khóa học đào tạo tình nguyện viên hỗ trợ học tiếng Nhật, phái cử người tư vấn đến lớp 
học tiếng Nhật.

Hội cho bé nghe và đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài
Thông qua việc cho nghe và đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài để tăng cường sự hiểu biết 
về văn hóa và ngoại ngữ cho các bé.

Dự án nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của cư dân nước ngoài
Thực hiện tập huấn nhằm hỗ trợ người nước ngoài khi xảy ra thiên tai và cung cấp thông tin cho 
cư dân nước ngoài thông qua radio.

Lớp ngoại ngữ
Tổ chức các lớp ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, 
và “Namaste Ấn Độ” - các buổi nói chuyện bằng tiếng Anh về các chủ đề liên quan đến Ấn Độ.

Lớp văn hóa các nước
Tổ chức lớp học tại các trường học nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa các nước do các 
Chuyên viên giao lưu quốc tế và Tình nguyện viên JICA đứng lớp. 

Lớp học thêm quốc tế Toyama
Tổ chức workshop 2 ngày 1 đêm với chủ đề liên quan đến quốc tế cho học sinh THPT.

Sân chơi giao lưu quốc tế
Chuyên viên giao lưu quốc tế đến từ các nước sẽ đứng lớp để tổ chức lớp học tăng cường sự hiểu 
biết về các nước.

Hợp tác quốc tế

Cơ quan xúc tiến nghiên cứu Biển Nhật Bản

Tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài và lưu học sinh

Đào tạo nhân lực tòa cầu hóa,
hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế!

Tiếp nhận các thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài và tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài từ những nơi ký kết thỏa thuận hợp tác hữu 
nghị và khu vực Asean, nhằm hỗ trợ kỹ thuật đối với các nước đang phát triển.

Tổ chức hội nghị chuyên đề và bài giảng

Hỗ trợ các nhóm nghiên cứu

Cung tấp thông tin từ TIC
Tại TIC, việc tuyển dụng nguồn 
nhân lực đang được diễn ra, nhằm 
hỗ trợ các hoạt động giao lưu 
quốc tế trong tỉnh, đồng thời giới 
thiệu nguồn nhân lực này cho các 
bên cần người.

【Lĩnh vực đăng ký】
Dịch nói
Dịch viết
Gia đình nuôi (Host Family)　
Hướng dẫn viên tiếng Nhật
Người giới thiệu tình hình nước 
ngoài
Tình nguyện viên hỗ trợ người 
nước ngoài khi có thiên tai

Nhân lực giao lưu quốc tế

Cho mượn quốc kỳ các nước, trang 
phục dân tộc và giáo trình giáo dục 
cho sự hiểu biết quốc tế, Tài liệu 
nghe nhìn của UNICEF.

Cho mượn quốc kỳ và 
trang phục dân tộc

Trung tâm quốc tế Toyama đang 
tìm kiếm hội viên hỗ trợ dự án thúc 
đẩy quốc tế hóa.

【Hội viên cá nhân】
3.000 yên/ năm/ người

【Hội viên đoàn thể】
30.000 yên/ năm/ đoàn thể

Chế độ Hội viên hỗ trợ

~Nắm bắt toàn diện các vấn đề của khu vực Biển Nhật 
                                                                 Bản và khám phá tương lai~

Thời gian làm việc: 8:30~17:15 từ thứ 2~6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết)

1-7 Shinsokawa, Toyama 〒930-8501
Bên trong Phòng Xúc tiến du lịch tỉnh Toyama
TEL 076-444-3339    FAX 076-444-4404
E-mail adm@nihonkaigaku.org    URL http://www.nihonkaigaku.org/

Bản đồ biển Nhật Bản
và các quốc gia lân cận

Hỗ trợ các dự án giao lưu
Cung cấp thông tin, sắp xếp liên lạc về 
giao lưu trong các lĩnh vực như văn hóa, 
hợp tác môi trường v.v…

Hỗ trợ doanh nghiệp
Cung cấp thông tin, thực hiện tư vấn về 
chế độ pháp luật, môi trường đầu tư, thị 
trường tiêu thụ của Trung Quốc.

Thành lập [Câu lạc bộ fan Toyama] trong 
người Trung Quốc - những người đã quen 
thuộc với Toyama, và thúc đẩy giao lưu

Thời gian làm việc: 8:30~17:15 từ thứ 2~6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật, và các ngày lễ tết Trung Quốc) 

Tầng 7 tòa nhà Dalian shenmao, Đường Trung Sơn, Quận Tây Cương, 
Tp. Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc 〒116011
TEL ＋86-411-83687879    FAX ＋86-411-83682919
E-mail o�ce01@toyama.com.cn

Tổ chức hội nghị chuyên đề và bài 
giảng nghiên cứu Biển Nhật Bản, 
dự án liên kết giữa các trường đại 
học...

Hỗ trợ cá nhân, nhóm nghiên cứu 
tiến hành hoạt động phổ cập và 
nghiên cứu về Biển Nhật Bản.

・Trang chủ (Các lớp học, sự kiện, lớp tiếng Nhật,
　thông tin phòng chống thiên tai…)

・Tờ báo “TICNEWS”
　Tạp chí thông tin 
　“What’s Happening” 
　với 7 ngôn ngữ

・Tạp chí thư điện tử TIC 
　(7 ngôn ngữ)

・Bảng tin giao lưu quốc tế
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Hỗ trợ lưu học sinh nước ngoài
Cung cấp tiền học bổng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ đảm bảo nhà ở cho lưu học sinh đang 
sinh sống trong tỉnh và học sinh tại các cơ sở giáo dục tiếng Nhật.

Hỗ trợ hoạt động NOWPAP
Hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường biển cho văn phòng RCU Toyama thuộc NOWPAP 
(Kế hoạch hành động khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương) của tổ chức Liên Hợp Quốc.

Hỗ trợ dự án đội thanh niên hợp tác nước ngoài
Hỗ trợ dự án tình nguyện viên nước ngoài do JICA thực hiện.

Hỗ trợ người di cư nước ngoài
Hỗ trợ hoạt động cho hội người Toyama tại nước ngoài và các hiệp hội liên quan.

Trung tâm tư vấn người nước ngoài tỉnh Toyama (nằm ở trong Trung tâm Quốc tế Toyama) 
đang tiến hành tư vấn cho người nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 
(9:00-16:00 từ thứ 2~6)

Giao lưu quốc tế

Hỗ trợ các hoạt động quốc tế cấp cơ sở

Hiểu biết quốc tế

Kết nối bằng Biển Nhật 
Bản Văn phòng Đại Liên tỉnh Toyama Cửa sổ đến với Trung Q

uốc

Hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ fan Toyama


