
 

Thứ bảy, ngày 14 tháng 11  ///  Trực tuyến 
10:00 – 12:00 Bài giảng của HCU

Bài giảng của nhân viên Khoa Quốc tế học 
Đại học Thành phố Hiroshima. 

 

12:30 – 13:00 Bài thuyết trình
Các bạn trẻ sẽ nói về các hoạt động giao lưu quốc tế 
của mình. 

 

13:30 – 14:30 Vui học qua Zoom!  
Tìm hiểu về trẻ em trên thế giới và UNICEF.  

15:00 – 16:00 Vui chơi đa ngôn ngữ  
 

16:30 – 17:30 Rai Sanyo và tác phẩm Nihon Gaishi 
    

Tìm hiểu về nhà sử học thời kỳ Edo, Rai Sanyo và tác phẩm Nihon Gaishi bằng tiếng 
Anh của ông. 

   

Chủ nhật, Ngày 15 tháng 11  ///  Sự Kiện  
       @ Tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hiroshima 

11:30 – 14:00 Di sản của Tetsu Nakamura 
Cố bác sĩ Nakamura đã hoạt động trong lĩnh vực y tế và viện trợ nhân 
đạo ở Afghanistan và là chủ tịch của Dịch vụ Y tế Hòa bình Nhật Bản 
(PJMS), cho đến khi ông bị ám sát vào năm 2019. Hãy cùng chúng tôi 
tìm hiểu về cuộc đời của ông và công việc do PJMS thực hiện. Cũng sẽ 
được phát trực tiếp. 

15:00 – 16:30   
Thành phố kết nghĩa và 
hữu nghị của Hiroshima

Tìm hiểu về sáu thành phố kết nghĩa và hữu nghị của Hiroshima: 
Honolulu, Montreal, Volgograd, Hannover, Chongqing và Daegu. 

 

Đăng ký từ ngày 15 tháng 10 
Chúng tôi sẽ thông báo thêm chi tiết trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nội 
dung nói chuyện và cách đăng ký, khi chúng được xác nhận. 

 

Tổ chức Văn hóa Hòa bình, Ban Hợp tác và Quan hệ Quốc tế 
https://h-ircd.jp/  Tel.: 242-8879  Fax: 242-7452 

Lễ Hội Quốc Tế Năm 2020 
 Năm 2020, sự kiện lớn nhất trong năm của chúng tôi 
sẽ diễn ra trực tuyến!!


