
 

Hỗ trợ tài chính cho Cộng đồng người Việt trực thuộc Nhà thờ Công giáo Isesaki tỉnh Gunma 

 

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Ông Asakura Bình - Hội trưởng của Cộng đồng người Việt trực thuộc Nhà thờ Công giáo 

Isesaki tỉnh Gunma và Ông Fujiwara Masahiro - Chủ tịch cơ quan Tài đoàn Phúc lợi Giáo dục Á Châu (FWEAP) đã ký 

kết Hợp đồng hỗ trợ tài chính với số tiền 943.000 yên. Nhằm ngăn ngừa lây lan bệnh truyền nhiễm Covid-19, buổi lễ ký 

kết đã được tổ chức theo hình thức từ xa. 

Dự án này sẽ hỗ trợ cho việc cứu trợ thực phẩm do Cộng đồng này thực hiện, nhằm mục đích trợ giúp cho người tị nạn 

định cư, v.v đang gặp khốn cùng về kinh tế do chịu ảnh hưởng bởi sự lan rộng của bệnh truyền nhiễm Covid-19. 

Nhờ vào việc hỗ trợ tài chính này, gạo, đồ gia vị như nước mắm, v.v, đồ hộp, mì ăn liền, v.v sẽ được cấp phát miễn phí 

cho tổng cộng 156 người gồm người định cư và du học sinh, thực tập sinh kỹ năng, v.v đến từ Việt Nam đang sinh sống 

tại tỉnh Gunma, chủ yếu tập trung tại thành phố Isesaki thuộc tỉnh và một số nơi thuộc thủ đô Tokyo và các khu vực lân 

cận. 

 

 

【Ảnh】 

Ảnh trên bên trái: Ở giữa ảnh là Ông Asakura Bình - Hội trưởng của Cộng đồng người Việt trực thuộc Nhà thờ Công giáo 

Isesaki đang giơ lên bản hợp đồng đã ký, bên trái là Ông Nguyễn Văn Ry - Cựu Hội trưởng, bên phải là Bà Trần Thị Ngọc 

Hân - phụ trách kế toán 

Ảnh trên bên phải: Ông Fujiwara Masahiro - Chủ tịch FWEAP cũng đang giơ lên bản hợp đồng đã ký 

  

 

 

 

Ảnh dưới: Người cùng tham dự buổi lễ ký kết, Ông Ogawa Masashi - 

Chánh văn phòng, sau khi giải thích về cuộc thi “Thuyết trình bằng tiếng 

Nhật” do FWEAP sẽ tổ chức vào tháng 10, đã kêu gọi Cộng đồng người 

Việt Isesaki tham gia sự kiện này. 

 


