
Từ thành phố 
Kagoshima có 
thể nhìn thấy biển 
và cảnh cũng rất đẹp nữa. 
Ngày nghỉ thì mình đi dạo 
công viên gần biển. 

Mùa hè ở đây 
dịu mát hơn Việt 
Nam. Mình thấy rất dễ 
sống và dễ làm việc. 

Quýt nhỏ 
nhất thế giới 
– đặc sản của 
núi lửa Sakurajima rất 
ngon. Rất ngọt và 
mọng nước.

Đồ ăn ở đây 
rất ngon. 
Mình thích nhất 
món gà nướng và đã 
từng ăn thử món 
Sashimi.

Chỗ mình 
rất thuận tiện 
cho việc đi mua 
sắm. Mình thường 
đến các siêu thị lớn vì 
ở đó bán đồ ăn rất rẻ. 

Có rất nhiều các 
anh chị người Việt 
đang làm việc ở chỗ 
mình. Mọi người khuyên và chỉ 
bảo cho mình cả trong công 
việc và đời sống hàng ngày.

So với nơi 
khác, vật giá rẻ 
và không khí trong 
lành.

Mọi người 
mà mình gặp và 
tiếp xúc đều rất thân 
thiện và hiền lành. 

Trong trang phục yukata và tham gia lễ hội mùa hè tại địa phương Các bạn thực tập sinh trong “Lễ thành nhân” tại địa phương

“Những điểm tốt của Kagoshima” qua lời kể của các bạn  Thực tập sinh Việt Nam đang hoạt động tích cực trong tỉnh

KAGOSHIMA 
dễ làm việc, 
dễ sống!

Tỉnh Kagoshima nồng nhiệt chào đón 
các bạn người nước ngoài – vốn đã trở 
thành nguồn nhân lực quan trọng không 
thể thiếu, một nhân tố quan trọng cấu 
thành nên xã hội vùng và đang tiếp tục 
đóng góp to lớn cho nền kinh tế địa 
phương. Chính quyền Tỉnh đang tiếp 
tục nỗ lực xây dựng môi trường sống, 
môi trường làm việc ngày càng tốt hơn 
để giúp mọi người có thể yên tâm hơn. 

Tỉnh Kagoshima tổ chức “Lễ hội Tết cổ truyền Việt 
Nam” với mong muốn các bạn thực tập sinh, du học 
sinh Việt Nam v.v có thể thưởng thức hương vị và 
không khí tết cổ truyền khi phải xa nhà ngày Tết. 

Lễ hội với sự tham gia của Đại sứ Đặc mệnh Toàn 
quyền Việt Nam tại Nhật Bản và khoảng 1000 người 
đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động với các 
món ăn truyền thống, biểu diễn văn nghệ và âm nhạc. 

Nhân viên tư vấn

Lê Thị Yến

Tại tỉnh Kagoshima có thiết lập quầy 
tư vấn dành cho người nước ngoài đang 
sinh sống trong tỉnh để cung cấp nhanh 
nhất các thông tin và cơ quan chuyên 
môn về các vấn đề như tư cách cư trú, 
việc làm, y tế, phúc lợi xã hội, sinh con, 
nuôi con v.v bằng nhiều ngôn ngữ. 

Có nhân viên tư vấn người Việt phục 
vụ tại Quầy. 

Tầng 1, Hội trường giao lưu 
quốc tế - Trung tâm giao lưu 
nhân dân tỉnh Kagoshima 

Các hoạt động giao lưu với người dân địa phương 
được tổ chức rất sôi nổi trên khắp các 
địa phương trong toàn tỉnh. 

Tư vấn miễn phí

Tổ chức “Lễ hội Tết cổ truyền Việt Nam’’01

Thiết lập Quầy tư vấn tổng hợp 
dành cho người nước ngoài02

Các hoạt động giao lưu với người 
dân địa phương diễn ra sôi nổi03
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Các bạn hãy liên hệ với 
chúng tôi về bất kỳ điều 
gì mình đang băn khoăn 
không biết hỏi ai như tư 
cách cư trú, lao động, 
sinh hoạt đời sống v.v


