Nếu như có người bất tỉnh gần bạn, bạn có thể giúp người đó được hay không?
Những kĩ năng cần thiết để cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp sẽ được dạy tại buổi
học để trở thành cứu trợ viên

Đối với các bạn tham gia lớp học、sẽ

☆Có phiên dịch viên kèm theo

được cấp giấy chứng nhận <cứu trợ

☆Miễn phí

viên> sau lớp học!!!

♢

Thời gian:

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Thứ 4)

♢

Địa điểm:

Trung tâm cộng đồng quốc tế thành phố Kobe (KICC)

Buổi chiều

1:30 ~ 4:30

（Kobeshi, chuouku, đường hamabe, 5-1-14, Tòa nhà thương mại và công nghiệp thành phố Kobe, tầng 2）
♢

Đối tượng:

Người nước ngoài độ tuổi từ trung học trở lên hiện đang sinh sống tại Kobe

♢

Phí tham gia:

Miễn phí

♢

Số lượng tuyển: 20 người (ưu tiên người đến trước)

♢

Thời hạn đăng kí: Từ 29/9（Thứ 2）～ 14/11（Thứ 6）

♢

Phương thức đăng kí: Điền vào mẫu đơn bên dưới, nộp lại tại quầy tiếp tân KICC hoặc gửi fax, email đến KICC

FAX：078-291-0691 / Email：kic03@kicc.jp

Giáo viên： Trung tâm phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy thành phố Kobe
Ban tập huấn thị dân- Nhân viên chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp
Đơn vị tổ chức:

Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế

※Trong trường hợp đã đăng kí mà không thể tham gia được, vui lòng thông báo sớm cho chúng tôi.
（☎ 078-291-8441）
・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・ Cắt tại đây ・・・・・・・・・・・・  ・・・・・・・・・・・・
Đơn đăng kí tham gia lớp học cứu trợ viên cho cư dân người nước ngoài 26/11
✿Họ và tên
✿Họ và tên (tên tiếng Anh)
✿Số điện thoại

✿Địa chỉ
〈Ngôn ngữ có thể hiểu〉

□Tiếng nhật

□Tiếng Anh

□ Tiếng Trung Quốc

・

Khác（

）

