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1. Giới thiệu về Lễ hội Utamaro lần thứ 11 
 

Từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 10, Lễ hội Utamaro được tổ chức tại trung tâm của 
thành phố Tochigi, tập trung ở đường chính phố cổ Kuranomachi. 
 
Lễ hội Utamaro là sự kiện liên quan đến nghệ sĩ tranh Ukiyo Nhật Bản Kitagawa 
Utamaro có liên quan đến Tochigi. 
 
Sự kiện chính của Lễ hội Utamaro này là Utamaro Dochuu, vào ngày 15 tháng 10 
với sự xuất hiện trong trang phục lộng lẫy của các thiếu nữ. 
 
Nhằm tái hiện lại khung cảnh Edo xưa trong tranh của Utamaro, những thiếu nữ 
tham gia sẽ được tuyển chọn bằng cách mở cuộc tuyển chọn công khai, sẽ ăn mặc 
giống các Oiran và diễu hành trước Trung tâm Kaemoncho và quanh đường phố 
Kaemoncho. 
 
Để tránh sự lây lan của Virus Corona, thời gian sẽ được thay đổi và quy mô tổ 
chức cũng sẽ nhỏ hơn. 
 
Nếu bạn tham gia, vui lòng mang khẩu trang, khử trùng tay và tránh nơi tụ tập 
đông người. 
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2. Nếu bạn nghĩ mình bị nhiễm Virus Corona 
 
Nếu bạn nghi ngờ mình bị nhiễm Virus Corona, hãy liên hệ với “bác sĩ gia đình”, 
“Cơ quan y tế ngoại trú” hoặc “đường dây tư vấn của tỉnh hoặc thành phố” hoặc 
“Các trung tâm y tế công cộng”. 
 
Nếu bạn được chuẩn đoán dương tính với Virus Corona, bạn sẽ nhân được tin 
nhắn đến điện thoại di dộng hoặc cuộc gọi từ Cơ quan Y tế hoặc Trung tâm Y tế 
Công cộng nơi bạn đăng ký kiểm tra, để hướng dẫn về việc điều trị. 
 
Tuỳ tình trạng của mỗi người mà Cơ quan Y tế sẽ quyết định việc nhập viện điều 
trị hoặc điều trị tại các cơ sở lưu trú hoặc tại nhà. 
 
Trong thời gian điều trị, chúng tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ cơ thể và lượng Oxy bão 
hoà mỗi ngày. Trong thời gian điều trị không được đi ra ngoài. 
Nếu thời gian điều trị kết thúc, có thể đi làm đi học bình thường và không bị hạn 
chế những sinh hoạt hằng ngày. 
 
Đối với người cần Chứng nhận điều trị y tế, sẽ được cung cấp chứng chỉ điện tử 
từ hệ thống quản lý sức khoẻ My Her-Sys. Chỉ đối với những người test PCR, test 
kháng nguyên có chuẩn đoán của bác sĩ về tình trạng nhiễm Corona. 
 
Đối với những người không hiển thị My Her-Sys cũng như không sử dụng được 
hệ thống thì sẽ nhận được giấy chứng nhận từ Cơ sở Y tế công cộng. Hãy liên hệ 
nhé. 
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3.Giới thiệu về lớp học tiếng Nhật của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế 
 
Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Tochigi tổ chức các lớp học tiếng Nhật vào 
các ngày thứ 7 tại Trung tâm Cộng đồng Ohira và các lớp học Chủ nhật tại Trung 
tâm Cộng đồng Quận Daigo. Tuy nhiên, từ tháng 11 trở đi sẽ khai giảng lớp tiếng 
Nhật thông thường tại phòng học tiếng Nhật mới. 
 
Lớp học tiếng Nhật mới sẽ được tổ chức vào thứ Tư hàng tuần từ 10:00 sáng đến 
11:30 sáng tại Machirakushukan ở Kyokuto Tochigura. 
Tại đây bạn có thể học các cách diễn đạt và các câu nói thường được sử dụng 
trong cuộc sống và công việc của người Nhật. 
 
Ngoài ra, từ tháng 11, chúng tôi có kế hoạch khai giảng "Lớp học dành cho người 
mới bắt đầu" dành cho những người mới bắt đầu hoàn toàn mới đến Nhật Bản và 
không hiểu hiragana hoặc katakana. 
 
Đối với những ai muốn tham dự, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Giao lưu Quốc tế 
Thành phố Tochigi qua số điện thoại 0282-25-3792 
 
 


