
Hỗ trợ tài chính cho Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội hỗ trợ người tị nạn định cư Kanagawa 

 

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Bà Matsumoto Noriko - thành viên Ban quản trị của Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội 

hỗ trợ người tị nạn định cư Kanagawa (đại diện cho Bà Sakurai Hiroko - Chủ tịch của hiệp hội này) 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 2.000.000 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 Hiệp hội hỗ trợ định cư 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 hộp, súp miến, xúc xích, v.v sẽ được cấp phát miễn phí cho khoảng 

250 người gồm người định cư đến từ Việt Nam và du học sinh, thực tập sinh kỹ năng người Việt, v.v đang sinh 

sống tại khu vực xung quanh thủ đô trong đó chủ yếu là tỉnh Kanagawa, các địa phương vùng Kanto, và một số 

địa phương vùng Kinki và hơn 30 người định cư đến từ Lào đang sinh sống trong tỉnh Kanagawa. 
 

Trang chủ của Tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội hỗ trợ người tị nạn định cư Kanagawa 

Trang chủ của Hiệp hội hỗ trợ người tị nạn định cư Kanagawa (enjokyokai.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 

Ảnh trái phía trên: Ông Fujiwara - Chủ tịch FWEAP và Ông Ogawa - Chánh văn phòng FWEAP tại hội trường 

buổi lễ ký kết ở tòa nhà cơ quan Tài đoàn 

(Trên màn hình là Ông Hino Hajime thuộc Nhóm tình nguyện Việt Nam tại Kanagawa và Bà 

http://www.enjokyokai.org/


Matsumoto - thành viên Ban quản trị Hiệp hội hỗ trợ định cư) 

Ảnh phải phía trên: Ông Fujiwara - Chủ tịch FWEAP ký tên vào hợp đồng (Trên màn hình, Bà Matsumoto - thành 

viên Ban quản trị cũng ký tên) 

Phía dưới: Bà Matsumoto - thành viên Ban quản trị Hiệp hội hỗ trợ người tị nạn định cư Kanagawa (trên 

màn hình phía bên phải) và Ông Fujiwara - Chủ tịch FWEAP giơ bản hợp đồng lên sau khi đã 

ký tên. 


