
 

Shizuoka Tĩnhcương 
静岡国際交流協会 Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka 

富士山 
 

 

Núi Phú Sĩ hay 

núi Fuji(tiếng Nhật:   富士山 | Fujisan hoặc Fu-

jiyama)   với độ cao 3.776 m là ngọn núi cao 
nhất Nhật Bản và cũng là biểu tượng nổi tiếng 
của quốc gia này. Ngọn núi này thường là đề tài 
trong các bức họa và nhiếp ảnh nghệ thuật 
cũng như trong văn chương và âm nhạc. Đây là 
một trong "Ba núi Thánh" của Nhật Bản.cùng 
với núi Tate và núi Haku, và cũng là một nơi đặc 
biệt của danh lam thắng cảnh, một di tích lịch 
sử, và đã được công nhận là Di sản Văn hóa 
Thế giới vào ngày 22 tháng 6 năm 2013.Núi 
Phú Sĩ là một ngọn núi lửa hấp dẫn, thường là 
chủ đề của các tác phẩm nghệ thuật như bức 
"Nhìn về núi Phú Sĩ" của họa sĩ Hokusai. Ngọn 
núi này cũng góp mặt và là chủ đề của rất nhiều 
tác phẩm văn thơ Nhật Bản qua các thời kỳ.Với 
người dân Nhật núi Phú Sĩ trở thành "ngọn núi 
thiêng", "ngọn núi thần" che chở cho nước 
Nhật, đem đến sự tốt lành, may mắn: thứ nhất 
Fuji, thứ nhì Naka, thứ ba Nasu. Có nghĩa là, 
vào đêm mùng một Tết, may mắn nhất là những 
ngưòi nằm mơ thấy núi Phú Sĩ, thứ nhì là chim 
ưng,thứ ba là cà tím. Nhiều người sùng bái núi 
Phú Sĩ đã thành lập một tổ chức tín ngưỡng 
ngọn núi này gọi là Fuiiko. Việc trèo lên ngọn 
núi được coi là công việc thiêng liêng mà ai 
cũng cố gắng được làm một lần trong đời. 
Những người leo núi thường bắt đầu cuộc hành 
trình từ buổi chiều, xuyên qua đêm để rồi sáng 
hôm sau được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc ở 
trên núi. Thời điểm thích hợp để leo núi phú sĩ 
là từ tháng 8, nhưng để có chuyến leo núi vui vẻ 
và an toàn mọi người nên kiểm tra lịch leo núi 
tại  http:/www.fujisan-climb.jp/en .Tại đây mọi 
người có thê tham khảo cách di chuyển, chuẩn 
bị hành trang leo núi. Tuyệt đối giữ đúng quy 
trình và quy định để có thể bảo vệ an toàn cho 
bản thân và người bên cạnh. 

               Hotline 

Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng 
hành cùng bạn.Hãy nhấc máy và gọi cho 
chúng tôi khi cần nhé! 

*Tụ sở Shizuoka: (hỗ trợ tiếng Việt thứ 6:13h-

17h,ngoài ra còn nhiều ngôn ngữ khác) 

                 Tell: 054-273-5931 

*Trụ sở Shimizu: 

                 Tell:054-354-2009 

*Hoặc gửi mail qua: same@samenet.jp 

 Truy cập website:    www.samenet.jp 

Shizuoka  !hướng  tới  một  thành 

phố đa văn hóa. 

Hiện nay, số lượng người có quốc tịnh nước 
ngoài đang sinh sống tại Shizuoka là hơn 
10242 người. Tương lai, tính cả trong nước 
cũng như do ảnh hưởng của Thế vận hội 
2020, số lượng người ghé thăm thành phố sẽ  
có xu hướng tăng lên. Với nền tảng  
trên,thành phố đang xúc tiến các hoạt động 
và sự kiện trao đổi cũng như học tập văn hóa 
đa dạng của nhiều quốc gia khác nhau nhằm 
tạo dựng môi trường sống thuận lợi cho 
người nước ngoài. 

-sự phân bố quốc tịch người nước ngoài - 

Trung Quốc          :  21.2% 

Philippin                : 13.2% 

Hàn Quốc             : 12.5% 

Việt Nam                  :  12.1% 

Nepal                        :  7.4% 

Brazil                        :  5.9% 

Myanmar                  :  4.8% 

Indoneshia                :  4.8% 

Một số nước  khác    : 18.1% 

https://tourdulichnhatban.info/fuji-nhat-ban-dep-kinh-ngac-voi-vuon-hoa-tinh-yeu-pn.html


Chủ đề Thời gian Đối tượng(ngày đăng 

ký) 

Địa điểm (liên hệ) 

プレママ育児講座 

Khóa học cho mẹ bầu 

Thứ 4 ngày 18 tháng 9 

       13:30—15:30 

 

Mẹ bầu hoặc người đã 

kết hôn  

20 người 

北部保険福祉センター 

Trung tâm bảo hiểm phúc lợi phía bắc 

Tel: 271-5131 

医師講演会 

Thuyết trình hướng dẫn  

Về cách quản lý lượng 
đường máu phòng 
tránh tiểu đường 

 

Thứ 4 ngày 18 tháng 9 

      14:00—15:30 

Đang sinh sống và làm 

việc tại thành phố   

100 người 

Từ  thứ năm 

ngày 8 tháng 8  

清水保健福祉センター 

Trung tâm bảo hiểm phúc lợi SHIMIZU 

Tel: 348-7711 

離乳食の作り方教室 

Lớp học cách ly sữa(cai 
sữa) cho trẻ  

Tháng 9   

A. ngày 12     (thứ 5) 

B.ngày 18      (thứ 4) 

C.ngày 26      (thứ 5) 

D. ngày 30     (thứ 2) 

     13:30—15:30 

 

Tháng 9  

A.ngày 6    (thứ 6) 

B.ngày 9         (thứ 2) 

C.ngày 17       (thứ 3) 

D.ngày 19      (thứ 5) 

     13:30—15:30 

 

Tháng 9  

A. ngày 2        (thứ 2) 

B. ngày 9        (thứ 2) 

    13:30—16:00 

 

A và c  : 5-6 tháng tuổi 

B và D :8-11 tháng tuổi 

20 người 

A: đăng ký từ ngày 8 
tháng 8 

B,C,D: đăng ký từ ngày 
20 tháng 8 

 

A,C,D  : 5-6 tháng tuổi 

B          : 8-11 tháng tuổi 

20 người 

A và B: đăng ký từ ngày 
8 tháng 8 

C và D: đăng ký từ ngày 
20 tháng 8 

 

A :   5-6 tháng tuổi 

B:     8-11 tháng tuổi 

25 người 

Đăng ký từ ngày 13 
tháng 8 

A và D:     城東保健福祉センター 

B  ： 藁科生涯学習センター 

C  ： 東部生涯学習センター 

葵区健康支援課 Tel: 249-3196 

 

 

 

A:        長田保健福祉センター 

B,C： 南部保健福祉センター 

D:   大里生涯学習センター 

駿河区健康支援課 Tel: 285-8377 

 

 

 

清水保健福祉センター 

清水区健康支援課 Tel:  348-7981 

両親教室 

Lớp học dành cho 

người lần đầu làm bố 

mẹ 

Tháng 9 

A. ngày 7        (thứ 7) 

B. ngày 14      (thứ 7) 

C. ngày  18     (thứ 7) 

     9:30—12:00 

 

Cặp bố mẹ có thai tuần 

35 tuần 6 ngày 

35 cặp 

Đăng ký từ ngày 14 

tháng 8 

A:        南部保健福祉センター 

B:        清水保健福祉センター 

C:        城東保健福祉センター 

市コールセンター Tel: 200-4894 

Góc sức khỏe                                                                                                              
Theo quy định các mục sẽ được tham gia miễn phí.  



         Events 
            清水みなと祭り 

*Thời gian: từ ngày 2-4 tháng/8 /2019 

   Mùng 2: lễ hội nhảy múa đường  phố 
truyền thống   

   Mùng 3:  lễ hội biển, nhảy múa truyền 
thống Kap   pore 

  Mùng 4: lễ hội biển và lễ hội pháo hoa 

*Địa điểm: tỉnh 
Shizuoka đường 
SATSUKI 

*  Chỉ dẫn: ga JR 
SHIMIZU khoảng 
5 phút 

Tel:                054
-354-2189           http://
www.city.shizuoka.jp/000_007548.html 

    駿府城夏祭り 水祭り 

*Thời gian: ngày 17-18/8/2019 

             11h-23h 

Ban ngày với sự góp mặt của các 
nghệ sĩ, ca sĩ trẻ. Các bạn sẽ 
được thưởng thức nhiều đồ ăn 
đường phố ngon tại các gian 
hang. Buổi tối sẽ được ngồi trên 
thuyền ngắm lễ hội ánh sáng trên 
dòn song bao quanh thành.  

● Ánh sáng sẽ được thực thi từ 
ngày 16 /8(thứ 6)  

● Tùy điều kiện các nội dung 
có thể bị 
thay đổi 

● Đối với 
các hoạt 
động 
buổi tối, 
nếu trẻ 
vị thành 
niên 
muốn 
tham gia thì cần có người 
giám hộ đi cùng. 

*Địa điểm: 駿府城公園（静岡市葵区） 

     Top các bãi  biển tỉnh 

Shizuoka 
1. Shirahama Beach: biển xanh cát 
trắng và đặc biệt thích hợp với môn thể 
thao lướt sóng. 

      Shimoda 415-0012, tỉnh Shizuoka 

2. Yumigahama Beach:             thích 
hợp dành cho gia đình. Bãi trải dài với 
nước trong vắt. So với các nơi khác thì 
ở đây ít các bạn trẻ tới hơn. 

      Minamito,minamiizu-cho,kamo-gun   
415-9152 

3.  Miho Seacoast(Miho no Matsubara 
Beach): tại đây các bạn có thể ngắm 
cánh đồng thông  trải dài bãi biên. Vào 
ngày trời nắng đẹp, không mây thì có 
thể chiêm ngưỡng toàn cảnh núi Phú 
Sĩ. 

    Miho, Shimizu-ku, Shizuoka 424-
0901, Shizuoka Prefecture 



    いざという時に役立つ 連絡先一覧2019-2020静岡国際交流協会 ベトナム語 

◆Hotline 

    Cảnh sát: 110                                               Cứu thương/cứu hỏa: 119  

◆Bệnh viện 

Tên cơ quan                                                                       Địa chỉ                                                             TELL 
 
Kyubyou centa  

急病センター                                     Aoi-ku yunoki 240                                054-222-1199 

Kyukyu shika center 

救急歯科センター                         Suruga-ku magarikane 3-3-15                         054-288-1199 

Kenritsu sougou byoin 

県立総合病院                                     Aoi-ku kitaando 4-27-1                         054-247-6111 

Shiritsu shizuoka byoin 

市立静岡病院                                      Aoi-ku otemachi 10-93                         054-253-3125 

Shizuoka saiseikai byoin 

静岡済生会総合病院                         Suruga-ku oshika 1-1-1                                 054-285-6171 

Shizuoka tokushu kai byoin 

静岡徳洲会病院                         Suruga-ku shimokawahara minami 11-1           054-256-8008 

Shizuoka kousei byoin 

静岡厚生病院                                     Aoi-ku kitabanchou 23                           054-271-7177 

Shiritsu shimizu byoin        

市立清水病院                                     Shimizu-ku miyakami 1231                   054-336-1111 

Shimizu kousei byoin 

清水厚生病院                                     Shimizu-ku ibara-cho 578-1                   054-366-3333 

Sakuragaoka sougou byoin 

桜が丘総合病院                         Shimizu-ku sakuragaoka-cho13-23                   054-353-5311 

Kyouritsu kanbara sougou byoin 

共立蒲原総合病院                         Fuji-shi nakanogou 2500-1                                  054-581-2211 

◆Tư vấn nữ giới 女性の悩み相談 
  Azarea     054-272-7879 

◆Sổ hộ khẩu 住民票の手続き 
      Aoi-ku  054-221-1061                                                            Shimizu-ku  054-385-7760                                                                   

Suruga-ku 054-287-8611                                                        Kambara 054-385-7760 

◆Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka 

         Trụ sở Shizuoka  〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町５−１ 静岡市役所１７階 
                                      Tell: 054-273-5931 

         Trụ sở Shimizu     〒424-0822 静岡県静岡市清水区旭町６−８ 

                                      Tell: 054-354-2009 
                                                    Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn!  

                             


