Tóm tắt về thành phố Himeji
Thành phố Himeji nằm ở trung tâm khu đồng
bằng rộng lớn Harima ở phía Tây Nam tỉnh Hyogo.
Được bao quanh bởi núi và biển, từ lâu đã được
phát triển thành một thành phố giao thông quan
trọng của phía Tây Nhật Bản. Himeji là một đô thị
đầy cá tính và phong cách được nuôi dưỡng bằng
lịch sử và văn hóa phong phú của một thành phố
có nhiều thành quách, thiên nhiên ưu đãi phong
phú thanh bình.
Từ tháng 4 năm 1889 sau khi chính sách đô thị hóa
được thực hiện, cùng với sự mở rộng thành phố,
dân số cũng tăng vọt lên, hiện nay đã có khoảng
540.000 người đang sinh sống tại thành phố.
Trong đó có hơn 10.000 người nước ngoài cùng
sống tại đây. Từ đó đến nay, thành phố đã phát
triển thành một trung tâm giáo dục, văn hóa và
kinh tế Harima và tạo dựng được một khu kinh tế
văn hóa lớn.

Giao lưu quốc tế
< Thành phố kết nghĩa, Lâu đài kết nghĩa >
Thành phố Himeji kết nghĩa với 6 thành phố và một
lâu đài ở hải ngoại và đang tiến hành nhiều hoạt
động giao lưu với nhau.
Ngày kết nghĩa
Thành phố Charleroi (Bỉ)
Thành phố Phoenix (Mỹ)
Thành phố Adelaide (Úc)
Thành phố Curitiba (Brazil)
Thành phố Taiyuan (Trung quốc)
Lâu đài Chantilly (Pháp)
Thành phố Masan (Hàn quốc)

13/7/1965
3/11/1976
19/4/1982
14/5/1984
20/ 5/1987
11/5/1989
18/4/2000

<Hoạt động của Hiệp hội giao lưu văn hóa quốc
tế thành phố Himeji (phụ trách giao lưu quốc tế)>
Hiệp hội giao lưu văn hóa quốc tế thành phố
Himeji (phụ trách giao lưu quốc tế) hướng đến
mục tiêu đẩy mạnh việc quốc tế hóa thành phố
Himeji và giao lưu quốc tế với toàn bộ khu vực lân
cận.
·Giao lưu với cư dân ngoại quốc
Lớp học tiếp xúc giao lưu quốc tế
Lễ hội giao lưu quốc tế Himeji
Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật
Công tác giao lưu khu vực

姫路市は兵庫県の西南部に広がる播磨平野の中
央部に位置しています。山と海に囲まれ、古く
から西日本の交通の要衝として発展を続けてき
ました。城下町としての豊かな歴史と文化に育
まれ、穏やかで豊穣な自然に恵まれた、個性と
風格に満ちた都市です。
1889年4月に市制が施行されてから、市域の
拡大とともに人口も増加し、現在は約54万人
の市民が生活しています。その中には1万人を
超す外国人住民も共に暮らしています。
播磨の経済・文化・教育の中心として発展を続
け、一大経済文化圏を築きあげてきました。

·Thực hành, mở lớp học nhằm quốc tế hóa
Lớp học tiếng nước ngoài dành cho người dân
thành phố
Lớp học tận nơi giúp hiểu biết về quốc tế
Buổi nghiên cứu về việc nâng cao chương trình
thiện nguyện

国際交流

·Giao lưu với các thành phố kết nghĩa, lâu đài kết
nghĩa
Trao đổi thanh thiếu niên giao lưu (học sinh cấp
trung học cơ cở, trung học phổ thông)
Trao đổi nghiên cứu sinh về ngôn ngữ

提携日
シャルルロア市（ベルギー） 1965年7月13日
フェニックス市（アメリカ） 1976年11月3日
アデレード市
（オーストラリア）1982年4月19日
クリチーバ市
（ブラジル）
1984年5月14日
太原市
（中国）
1987年5月20日
シャンティイ城（フランス） 1989年5月11日
昌原市
（韓国）
2000年4月18日

·Hỗ trợ người nước ngoài cư trú
Nhiều hình thức tư vấn, phát thanh tiếng nước
ngoài
Lớp học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài
Tạp chí thông tin tiếng nước ngoài dành cho
người nước ngoài
Văn phòng phụ trách giao lưu quốc tế có chế độ
trợ giúp cho hội viên.
■ Chi tiết xin liên hệ
Hiệp hội giao lưu văn hóa quốc tế thành phố
Himeji (phụ trách giao lưu quốc tế)
〒670-0012 Himeji-shi Honmachi 68-290
Egret Himeji 3F
Điện thoại (079)282-8950
Fax (079) 282-8955
Trang web
http://www.himeji-iec.or.jp
Email: info@himeji-iec.or.jp
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姫路市の概要

〈姉妹都市・姉妹城〉
姫路市は、海外の6都市1城と姉妹都市、姉妹城
の提携を行い、様々な交流活動を進めていま
す。

〈公益財団法人 姫路市文化国際交流財団
（国際交流担当）の活動〉
（公財）姫路市文化国際交流財団（国際交流担
当）は、姫路市の国際化と地域ぐるみの国際交
流事業を推進することを目的としています。
・在住外国人との交流
国際交流ふれあい教室
ひめじ国際交流フェスティバル
日本語スピーチコンテスト
地域交流事業
・国際化をめざす講座・研修
市民のための外国語講座
国際理解出前講座
ボランティアステップアップ学習会
・姉妹都市・姉妹城との交流
青少年相互派遣（中学生・高校生）
語学研修生相互派遣
・在住外国人支援
各種相談、ベトナム語放送
外国人のための日本語講座
外国人のための外国語情報誌
当財団国際交流担当には、賛助会員制度があり
ます。
■詳細についての問い合わせは、
公益財団法人 姫路市文化国際交流財団
（国際交流担当）
〒670-0012 姫路市本町68番地290
イーグレひめじ3階
TEL （079）282-8950
FAX （079）282-8955
ホームページ
http://www.himeji-iec.or.jp
Eメール info@himeji-iec.or.jp
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