Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae là?
30． Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Sabae
Thành lập năm : năm 1993 tháng 2 ngày 27
Số lượng hội viên : hội viên cá nhân 71 người, hội viên gia đình 7,
Thành viên hỗ trợ 25 đoàn thể (số liệu năm 2019/3)
Địa điểm : Sabaeshi – chousenjichou 1 chome 9-20
Trong trung tâm giao lưu hoạt động nhân dân thành phố Sabae
Tel: (0778) 54-0059
Fax: (0778) 52-9090
E-mail: sia@sabae-npo.org
HP:http://www.sabe-npo.org/sia/
※ Ngày nghỉ: thứ 2 (thứ 2 là ngày lễ trung tâm sẽ mở, ngày thường sau ngày lễ sẽ nghỉ),
ngày cuối đầu năm.
Tại hiệp hội, xúc tiến giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, thương mại..v..v của mọi người trên thế
giới với nhân dân thành phố Sabae, bắt đầu với việc phát triển cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực
có thể đáp ứng cộng đồng quốc tế, cộng đồng quốc tế tương trợ lẫn nhau, hữu nghị thân thiện, việc
đống góp quốc tế hòa bình làm mục đích.
Tại hiệp hội, nhận tiền ủng hộ từ thành phố sabae và phí hội viên để hoạt động.

■ Hoạt động thân thiết (hoạt động giao lưu)
◆ Du lịch thực tập trải nghiệm văn hóa nhật bản.
◆ Tiệc giao lưu
◆ Lớp học làm món ăn nhật bản

■ Hoạt động cùng nhau học tập ( hoạt động học hội thoại)
◆ Lớp học tiếng nhật
◆ Hội phát biểu tiếng nhật và trải nghiệm văn hóa nhật

■ Hoạt động giúp đỡ lẫn nhau (hoạt động giúp hỗ trợ cuộc sống của người nước ngoài)
◆ Hoạt động phòng cháy cho người nước ngoài.
◆ Buổi học tiếng Nhật dễ dàng
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