
“Cuộc gặp gỡ tuổi 20” năm Reiwa 5 Quận Kita ( Tên cũ là: Lễ trưởng thành trong
ngày lễ thành nhân)

Từ năm Reiwa 5 Lễ trưởng thành trong ngày Lễ thành nhân sẽ đổi tên thành “Cuộc gặp

gỡ tuổi 20”

Nhằm đảm bảo phòng chống lây nhiễm Covid-19, chương trình sẽ tổ chức thành 2 khu

vực tùy vào nơi sinh sống của người tham gia.

・Thời gian Ngày 9 tháng 1 Năm Reiwa 5 (Ngày lễ/ Thứ 2)

・Địa điểm KitaTopia Hội trường Sakura (Hội trường chính), Hội trường Tsutsuji

(Hội trường có máy chiếu)

・Nhóm thứ nhất

Thời gian:  11:00-11:30

Đối tượng: Khu vực Trung học Netsuke, Khu vực Trung học Akabane Iwabuchi, Khu

vực Trung học Kirigaoka, Khu vực Trung học Kamiya, Khu vực Trung

học Ukima, Khu vực Trung học Jujo Fujimi.

　　　　　10:20 Vào hội trường

・Nhóm thứ hai

Thời gian: 14:00-14:30

Đối tượng: Khu vực Trung học Oji Sakura, Khu vực Trung học Meio, Khu vực Trung

học Horifune, Khu vực Trung học Tabata, Khu vực Trung học Asuka, Khu vực Trung

học Takinogawa Momiji

13:20 Vào hội trường

・Đối tượng dự lễ trưởng thành

Những người sinh từ ngày 2 tháng 4 năm Heisei 14 (Năm 2002 dương lịch)

đến ngày 1 tháng 4 năm Heisei 15 (Năm 2003 dương lịch)

・ Hướng dẫn người tham gia lễ trưởng thành

Quận Kita sẽ gửi thư hướng dẫn vào đầu tháng 12 đến những người đủ tuổi dự lễ

trưởng thành căn cứ trên đăng ký cư trú của quận tính đến ngày 1 tháng 12 năm

Reiwa 4.

Những người hiện tại không sống ở quận Kita, nhưng đã từng tốt nghiệp Tiểu học

hoặc Cấp 2 của quận, nếu đủ tuổi dự lễ trưởng thành cũng có thể tham gia buổi lễ.

Tuy không có thư hướng dẫn, nhưng mời anh/ chị hãy đến trực tiếp hội trường.

Trong trường hợp hội trường Sakura kín chỗ, ban tổ chức sẽ sắp xếp ngồi dự tại hội



trường Tsutsuji. Hiện ban tổ chức chưa có kế hoạch sắp xếp chỗ ngồi cho phụ huynh.

・Về phòng chống lây nhiễm Covid-19, ban tổ chức thực hiện các biện pháp sau

1. Tránh tập trung đông người, chia buổi lễ thành 2 phần. Chia thời gian vào hội

trường theo khu vực.

2. Hạn chế số người tham gia (Hàng năm sẽ mời toàn bộ trưởng khu dân phố, khu tự

quản. Năm nay sẽ chỉ mời Hội trưởng của 19 khu dân phố và hội tự quản)

3. Thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch cơ bản (Ban tổ chức sẽ chuẩn

bị cồn tiêu độc ở cửa hội trường, mong những người tham dự cùng khử trùng tay.

Những người tham gia xin hãy tự đo nhiệt độ tại nhà, không tham dự buổi lễ nếu

sốt trên 37.5 độ. Đeo khẩu trang ở trong hội trường và ngồi cách nhau 1 ghế)

4. Tiến hành tường thuật trực tiếp buổi lễ (Nếu người tham dự không ở trạng thái sức

khỏe tốt nhất có thể xem trực tuyến)

5. Địa điểm chụp ảnh được bố trí năm Reiwa 4 và chương trình hấp dẫn được thực

hiện sau buổi lễ “ Cuộc gặp gỡ người trưởng thành mới” ( Do hội thanh niên

quận Kita tổ chức) ( Năm Reiwa 4 đã bị hủy) nhưng năm nay đang được xem xét thực

hiện.

・Liên hệ
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