Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima

Fukushima
Phát hành tháng 8 năm 2019

Thông qua Fukushima NOW chúng tôi đưa đến cho độc
giả những thông tin về công cuộc tái thiết cũng như những
hoạt động giao lưu quốc tế, hoạt động của các tổ chức
đoàn thể và tiếng nói của công dân nước ngoài sinh sống
tại Fukushima.

Voices from Fukushima
Công bố sự phục hồi của Fukushima . Ông Steve Terada
(Xuất thân từ Honolulu Hawaii hiện đang sống tại TP Fukushima)

Ông Steve Terada người Mỹ là đời thứ 3 của gia đình xuất thân từ
tỉnh Kumamoto. Tháng 3 năm nay ông quyết định cùng vợ là bà Jackie
rời Honolulu quay về sống ở TP Fukushima nhằm góp phần giúp
Fukushima hồi phục lại danh tiếng đã bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ động
đất sóng thần.※Cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 28/5/2019 bằng
tiếng Anh

- Ông có hài lòng về cuộc sống ở
Fukushima không ạ?
Dù rất bận rộn nhưng cả vợ tôi

quan địa điểm nào ở Fukushima ạ?
Tôi đã dành 2 tuần để đi thăm thú
Fukushima cả khu vực gần nhà máy

- Ông thấy phản ứng của người ở
Hawaii như thế nào ạ?
Nhiều bạn bè của tôi lo lắng về

và tôi đều rất thích cuộc sống ở đây.

điện hạt nhân số 1, gặp gỡ và chuyện

ảnh hưởng của phóng xạ đã rất ngạc

- Xin ông vui lòng cho biết cảm

trò với nhiều người dân nơi đây. Tại

nhiên khi nghe tin tôi chuyển tới đây

nghĩ khi chuyển đến sống ở đây?

thời điểm đó, dù đã 7 năm sau thảm

sống. Tuy nhiên, khi tôi đến

hoạ nhưng nhiều người dân vẫn chưa

Fukushima tôi đã hiểu vì sao mọi

nguyện đến đây thì Fukushima luôn

thể trở lại cuộc sống như bình thường

người lại lo lắng như vậy.

hiện hữu trong suy nghĩ của tôi.

bởi những tin đồn thất thiệt nên tôi

Từ tháng 6/2011 sau chuyến tình

Dường như lộ trình tái sinh tái

muốn giúp đỡ họ.

thiết Fukushima không được thông

Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm nhập cảnh

- Xin ông vui lòng cho biết các hoạt

tin rộng rãi ra nước ngoài. Vì vâỵ tôi

đối với quân nhân hoạt động trong

động trong thời gian tới.

nghĩ là nhận thức của thế giới về

Ngay sau thảm hoạ, chính phủ

vòng bán kính 80km từ nhà máy điện

Từ mùa hè này chúng tôi sẽ ra

Fukushima không tiến triển gì sau

hạt nhân số 1 Fukushima. Tôi chỉ đến

định kỳ các bài viết về Du lịch, Nông

thảm hoạ.

Fukushima để hỗ trợ nhưng cũng là

nghiệp, Ngư nghiệp, Khu vực sơ tán,

- Ông có lời nhắn nhủ nào với bạn

lính trong quân đội Hoa Kỳ nên bắt

Nhà máy điện hạt nhân số 1, Hoạt

đọc không ạ?

buộc phải tuân theo chỉ thị trên.

động khôi phục tái thiết…

Năm 2018 tôi rời quân ngũ Hoa
Kỳ về nghỉ hưu, tháng 5 năm đó tôi
đã đến thăm lại Fukushima. Nhờ

Chúng ta đang mong chờ Thế

- Ngoài các bài viết, ông có định tổ

vận hội và tôi nghĩ năm nay là một

chức các buổi nói chuyện không ạ?

năm cực kỳ quan trọng. Là nơi đăng

Có, tôi vẫn đang ấp ủ tổ chức

cai Olympic và sẽ trở thành tâm điểm

chuyến đi đó, cả tôi và vợ đều thấy

các buổi diễn thuyết. Ngoài ra nếu có

chú ý nên phải đưa nhiều tin tức liên

yêu quý Fukushima nên sau đó chúng

cơ hội thì tôi muốn tham gia nói

tục chuẩn xác hơn nữa.

tôi quyết định chuyển đến sinh sống ở

chuyện về sự phục hồi tái thiết tại các

Vì vậy tôi muốn kết nối với

nơi đây.

cơ quan tổ chức giao lưu quốc tế hoặc

nhiều người hơn. Và tôi cũng rất vui

- Tháng 5/2018 ông đã đi tham

tại các cộng đồng cư dân nước ngoài

mừng nếu tập hợp được nhiều người

trong và ngoài tỉnh.

muốn tham gia hoạt động cùng tôi.

Scenes of Fukushima
Công dân nước ngoài tại lễ hội Hizuna Matsuri
(TP Fukushima)
“Hizuna Matsuri Đông Bắc- Fukushima 2019” đã
được tổ chức Thứ 7 và chủ nhật ngày 1-2/6/2019.
Đây là lễ hội của 6 tỉnh thành vùng Đông Bắc Nhật
bản. Trong 2 ngày có khoảng 300.000 du khách
tham dự. Thành viên của Hiệp hội đã đảm nhận vai
trò hướng dẫn, phiên dịch và Hội người Việt nam tại
tỉnh Fukushima cũng đã mở một gian hàng bán món
ăn Việt nam để giao lưu với du khách tới tham dự Lễ
hội.

Trải nghiệm làm mỳ Soba (Tp Iwaki)
Chủ nhật ngày 28/7 Hiệp hội giao lưu quốc tế TP
Iwaki đã tổ chức sự kiện làm Soba và làm bánh truyền
thống Kashiwa. Tổng có 27 người tham gia gồm người
Trung quốc, Phillipin, Nepal, người Nhật. Chị Chohei
đền từ

Trung Quốc cho hay: làm soba có phần giống

Sự kiện quảng bá tài nguyên địa phương (Aizu
Wakamatsu)
Thứ 7 ngày 8/6 đã diễn ra sự kiện thả ngỗng
Aigamo trên ruộng lúa “Suto Nosan”. Người tổ chức
sự kiện này là cô Aki Suto Bond có chồng là ông
Richard Bond một tác gia của nghệ thuật đương đại
đã tổ chức các sự kiện liên quan đến nông nghiệp và
nghệ thuật ở TP Aizu Wakamatsu từ 4 năm trước.
Ngày hôm đó có khoảng 25 người tham dự trong đó
có người đến từ vùng Kanto. Tại buổi giao lưu, mọi
người được hoà mình vào không khí ấm cúng vui vẻ
từ đầu đến cuối bữa tiệc với các món ăn địa phương
và món Pizza do tự tay ông Richard nướng bằng lò
nung.

“Trạm tái thiết Fukushima” Thông tin đa ngôn ngữ về tình
hình phục hồi.
Thông tin mới nhất về sự tái thiết tỉnh Fukushima, các nỗ
lực về An ninh và An toàn thực phẩm và về các hoạt động của
các tổ chức tình nguyện sẽ được cập nhật bằng 10 thứ tiếng.
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/

Đã thiết lập kênh tiếng Việt！

làm vỏ của há cảo nhưng khó hơn, đặc biệt là công đoạn

Quày tư vấn về cuộc sống hàng ngày dành cho cư dân

cắt mỳ khá là khó.

nước ngoài
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật
Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần từ 9:00~17:15
Tiếng Hàn, tiếng Philipin, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt
Từ 10:00~14:00 thứ 5 (thứ 5 lần 1,2,3 trong tháng)
※Thứ 5 lần thứ 4,5 trong tháng nếu muốn tư vấn phải
hẹn trước.
☎024-524-1316 ✉ask@worldvillage.org
Vui lòng cung cấp thông tin.
Chúng tôi rất mong nhận được cảm nghĩ và ý kiến từ tất cả
mọi người. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn cần thông tin gì
và cung cấp cho chúng tôi thông tin về cư dân nước ngoài
đang sống trong tỉnh Fukushima có thể sẽ được đăng tải trên
“Voices from Fukushima”
Tổ chức phát hành

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
〒960-8103 福島県福島市舟場町 2-1 福島県庁舟場町分館 2 階
☎ 024-524-1315 แ 024-521-8308
✉ info@worldvillage.org
ผ http://www.worldvillage.org
Facebook https://www.facebook.com/fiainfo

