
 

 SHIZUOKA   Tĩnh Cương 

  静岡市国際交流協会
しずおかしこくさいこうりゅうきょうかい

    1/2020 

 Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka     

Báo thông tin Same 

http://www.samenet.jp/ 

Ngôn ngữ: tiếng Nhật
( đơn giản), tiếng Anh, 
tiếng Việt, tiếng Bồ Đào 
Nha, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Trung, tiếng Phili-
pin. 

Nội dung: bao gồm thông 
tin hữu ích cho cuộc 
sống bên Nhật, lịch sự 
kiện, cách thức liên lạc 
với các cơ quan chức 
năng khi cần thiết.. 

Tiếp nhận tư vấn 

Thời gian: 13-17h (thứ 
6) 

Điện thoại: 054-273-
5931 

葵区追手町5-1市役所17F 

Chú ý:Chúng tôi có tiếp 
nhận tư vấn sử dụng 
công cụ hỗ trợ vào các 
ngày trong tuần.  Ngoài  
trụ sỏ chính tại Shizuo-
ka, chúng tôi vẫn tiếp 
nhận tư vấn tại trụ sỏ 
Shimizu và Suruga 

Điện thoại : 054-354-
2009 

清水区旭町6-8静岡市市役

所清水庁舎2F 

             Chúc mừng năm mới 2020 

  明けましておめでとうございます 

   Chúc mừng năm mới. Tôi rất trân trọng kính chúc mọi người đón một 

năm mới rực rỡ cùng với tràn đầy mong muốn.  

    Hơn nữa, tôi rất cám ơn mọi người vì lòng ủng hộ đầy ấm áp đối với chính quyền thành phố 

trong năm vừa qua. 

    Năm ngoái, là năm của bắt đầu  của kế hoạch tổng hợp lần thứ 3 của 4 năm quý sau, hướng 

tới thực hiên “tỏa sáng thế giới của Shizuoka”,  cùng với sự tạm ứng ổn định của “ 5 đại khái 

niệm”, được bình chọn là “ハブ都市
は ぶ と し

” của SDGs từ Liên hợp quốc, đang rất tích cưc phổ biến 

và phát tín thông tin. 

    Một trong những số đó là đi đầu toàn nước với chương trình “ truyền bá SDGs” 

    Đây là thông qua sự tuyên truyền về  những kế hoạch, mục tiêu được kết hợp bởi các đoàn 

thể, xí nghiệp trong nội tỉnh có liên quan tới SDGs, để lan tỏa, mở rộng hoạt động của SDGs, 

để mọi người cùng sử dụng các lợi ích tốt, phổ rộng khuyến mãi SDGs ra toàn Shizuoka. 

    Đặc biệt các ví dụ điển hình sẽ được giới thiệu qua đêm chung kết “

静岡市SDGsシンポジウム
し ず お か し Ｓ Ｄ Ｇ ｓ し ん ぽ じ う む

” thông qua việc thực thi “SDGs Month” trong vòng 1 tháng từ 

đầu năm. 

    Sau đó sẽ chia 5 đại khái niệm làm 3 nhóm trung tâm để thực hiện kế hoạch. 

    Đầu tiên là xây dựng thành phố , văn hóa lịch sử của tỉnh. Trường tiểu học Aoba cũ là nơi dự 

định sẽ kiến thiến cơ sở văn hóa lịch sử,  đây là nơi hiếm có mang tính chất toàn quốc khi đã 

phát hiện ra “ con đường thời kỳ chiến quốc và tường thành đá nơi cư trú của Samurai”. Hiện 

tại chúng tôi đang tiến hành xem xét lại thiết kế để tận dụng phát hiện quạn trọng này. Để có 

thể nhanh chóng cho nhều người xem, chúng tôi đang hết sức để thúc đẩy quá trình hoàn 

thành. 

    Tiếp đó là xây dựng thành phố văn hóa đại dương tại Shimizu. 1 năm cùng với hành trình “ 

120 năm mở cảng của cảng Shimizu”,  tiếp tục tiến hành xây dựng phòng chống thiên tai 

Shimizu, thí điểm bận rộn “ 新清水庁舎
しんしみずちょうしゃ

”, “海洋文化施設
かいようぶんかしせつ

”. 

  Cuối cùng là xây dựng thành phố sức khỏe tuổi thọ cao. Hướng tới vấn đề các biện pháp cho 

chứng mất trí, từ điểm nhìn là “ cùng sống” và “ phòng chống” , đối với những người có khó 

khăn về vấn đề này , chúng tôi tiến hành giúp đỡ, trợ cấp người bệnh và gia đình người bệnh 

cùng với sự liên kết của cơ quan chức năng cũng ngư cơ quan chuyên môn. 

   Sau đó là năm nay, tại Nhật Bản sẽ tổ chức Olimpic sau 56 năm. shizuoka sẽ là nơi nghỉ chân 

trước trận đấu cho đại diện đài loan, đại diện Tây Ban Nha ở môn 

cầu long và Para cầu long, vì thế hòa chung không khí đại hội thể 

thao thế giới, chúng tôi sẽ cùng người dân cổ vũ và ủng hộ cho đại 

hội. 

   Và cuối cùng từ tận đáy lòng tôi xin cầu nguyện và chúc cho mọi 

người sức khỏe cũng như tràn đầy hạnh phúc trong năm mới. 



  
東大最強の知識王×アリス展 QuizKnock トークイベント
とうだいさい きょうのちしきおうかける ありすてん  Ｑ ｕｉｚＫｎｏｃｋ  とーく いべんと

 

Giao lưu, giải câu đố  với  vua trí tuệ mạnh 
nhất đại học Tokyo 
 
Thời gian : Ngày  8 tháng 2 (thứ 7) 
                    1:     13:00-14:30 
                    2:     15:30-17:00 

Địa điểm  : Bảo tàng nghệ thuật tỉnh Shizuoka(葵区紺屋町
あおいくこんやちょう

）  

Nội dung  : QuizKnock (là dùng các sự vật hiện tượng xung  
                     quanh  bản thân  để tạo ra câu đố) cùng với  

          anh 伊沢拓司
い ざ わ た く し

 và anh 志賀玲太.
し が れ い た 。

 

Số lượng  : 130 người 
Phí            : 3000 yen/người.( tặng kèm sách bao gồm chữ ký và   
                     vé tham quan Bảo tàng nghệ thuật tỉnh Shizuoka ) 
Đăng ký   : Dùng khứ hồi bưu thiếp để gửi tới  
                    Bảo tàng  nghệ thuật tỉnh Shizuoka 

         静岡市美術館
しずおかしびじゅつかん

（〒420-0852葵区紺屋町
あおいくこんやちょう

17-1)  

☎       273-1515 

Lưu ý       : Ngày cuối cùng tiếp nhận bưu thiếp ngày 16/1.   
                    1 tấm bưu thiếp có thể đăng ký cho 2 người.  
                    1 tấm bưu thiếp chỉ có thể đăng ký cho 1 buổi 
                    sự  kiện.  
                    Trên bưu thiếp cần ghi số tuổi người tham gia .  

         国際交流フェア2020 in 英和
こくさいこうりゅうふぇあ２０２０ ｉｎ えいわ

   

      Giao lưu quốc  tế 2020 tại EIWA 
 
Thời gian : Ngày 11/1 (thứ 7)      
                     10:00-12:00 (tiếp tân: 9:30-) 
Địa điểm :  Đại học Shizuoka Eiwa tầng 1 
                       (Suruga-ku, ikeda 1769) 
Nội dung : * Giới thiệu đất nước của lưu học sinh 
                    * Biểu diễn: nhảy múa của Sri Lanka, biểu diễn  

                       đàn Nhị của Trung quốc, biểu diễn  和太鼓
わ だ い こ

 

          (trống Nhật), giao lưu với lưu học sinh. 

Phí            : Không mất phí 

Liên hệ     : 静岡英和学院大学留学生センター
しずおかえいわがくいんだいがくりゅうがくせいせんたー

 

         Phụ trách:    chị  鈴木
す ず き

 

☎       054-264-9489   

Fax      054-261-4238 
E-mail           r-center@shizuoka-eiwa.ac.jp 

      第32回 富士市国際交流フェア
だ い ３ ２ か い  ふ じ し こ く さ い こ う り ゅ う ふ ぇ あ

 

        Giao lưu quốc tế tỉnh FUJI 

 

Hướng tới thực thi thành phố  

cộng sinh đa văn hóa, bạn có sẵn 

sàng tham gia tiếp nhận văn hóa 

đa dạng cùng chúng tôi không? 

Thời gian   : Ngày 2/2 (chủ nhật) 

                     10:00  -  15:15 

Địa điểm   : ふじさんめっせ 

        （富士市柳島189-8
ふじしやなぎしま１８９－８

） 

Phí              : Miễn phí 

Liên hệ      : 富士市国際交流協会
ふじしこくさいこうりゅうきょうかい

 

                    (Hiệp hội giao  lưu quốc tế tỉnh Fuji) 

Đăng ký     : Tới trực tiếp hội trường 

Đối tượng : Mọi người đều có thể tham gia 

☎        054-555-2704 

E-mail          si-kokusai@div.city.fuji.shizuoka.jp 

        第10回 浜松グローバルフェア 

  Lễ hội quốc tế tỉnh HAMAMATSU 
Có rất nhiều  sân khấu quốc tế , chợ quốc tế, và rất nhiều món 

ăn quốc tế được phục vụ tại đây . 

Thời gian:  Ngày 9/2 (chủ nhật)    10:00 – 17:00 

Địa điểm:   クリエート浜松
く り え ー と は ま ま つ

  

       （浜松市中区早馬町2-1）
 （はままつしなかくはやうまちょう２－１）

 

Liên hệ:      浜松国際交流協会 (HICE)
はままつこくさいこうりゅうきょうかい （ＨＩＣＥ）

 

☎    053-458-2170 

  世界のことばと文化を学ぼう ～韓国カフェ～ 

 

      Cùng học ngôn ngữ thế giới thô nào  

                    ~café Hàn Quốc ~ 
 

Thời gian         : Ngày 14/2 thứ 6 

                            18:30 ~ 20:00 

Địa điểm         : 

静岡市役所3階コミュニティ＆ダイニングス ペース茶木魚
し ず お か し や く し ょ ３ か い こ み ゅ に て ぃ ＆ だ い に ん ぐ す  ぺ ー す ち ゃ き さ か な

 

      （静岡市葵区追手町５－１）
 （ し ず お か し あ お い く お い て ま ち ５ － １ ）

 

Đối tượng      : Học sinh cấp 3 trở lên 

Phí                  : Thông thường 1300 (yen) 

                          Thành viên của hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

                          Shizuoka 1000 (yen) ( kèm đồ uống và ăn nhẹ) 

Số người        : 30 người 

Đang ký         : Điện thoại hoặc có thể đăng ký qua Website 

Hạn đăng ký : Ngày 30/1 

Liện hệ          : Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka (SAME) 

                         静岡市国際交流協会
おかしこくさいこうりゅうきょうかい

 

☎     054-273-5931 

E-mail     same@samenet.jp 

Web                http://samenet.jp/ 



       Cùng học tiếng  Anh thôi nào 
 

Đăng ký       :   Điện thoại đến 市国際交流協会清水部
しこくさいこうりゅうきょうかいしみずぶ

 

☎          354-2009 ( có thể đăng ký tại Website) 

 
1. Café với tiếng Anh 

                  英語でカフェトーク
え い ご で か ふ ぇ と ー く

 

Thời  gian : ngày 31 tháng 1          18:00-20:00 
Địa điểm   :   Gemminys( Aoi-ku, Tenma-cho) 
Đối tượng : 15 người( trên 15 tuổi) 
Phí              :  2000en (bao gồm đồ uống và bánh ngọt) 
Hạn            : 23 tháng 1                  17:00 
 

2. おもてなし hội thoại tiếng Anh( sơ cấp) 

Thời gian  : ngày4/2—10/3 thứ 3 mỗi tuần  10:00-11:00 
                        (5 buổi)      * ngày 11/2 lớp nghỉ 

Địa điểm   : 

市役所清水庁舎3F 
しやくしょしみずちょうしゃ３Ｆ 

 

Số người   : 15 người  
Phí             : 5000 yen  
Hạn           : ngày 27/1  (thứ 2)        
                         17:00  

   外国人のための無料相談会（静岡） 
がいこくじんのためのむりょうそうだんかい（しずおか）  

 

Buổi tư vấn miễn phí dành cho người 

nước ngoài (Shizuoka) 
Có thể trao đổi và  nhận tư vấn của người quản lý hành chính 

và luật sư. Có sự hỗ trợ của các phiên dịch viên tiếng Bồ Đào 

Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philipin, tiếng Anh, tiếng Việt, 

tiếng Trung, tiếng Indonesia, tiếng Hàn. 

 

Ngày giờ    : ngày 29/1 thứ 4 

                      10:00 ~ 12:00  ( hành chính ) 

                      13:00 ~ 16:00 ( luật sư ) 

Địa điểm    : 静岡県国際交流協会 会議室
しずおかけんこくさいこうりゅうきょうかい かいぎしつ

 

      静岡市駿河区南町14-1水の森ビル2階
しずおかしするがくみなみちょう１４－１みずのもりびる２かい

 

Đối tượng  : người nước ngoài, người nước ngoài bảo hộ cho 

người nước ngoài, người Nhật là người có quan hệ pháp lý với 

người nước ngoài. 

Chi phí: miễn phí 

Số người    : mỗi bên  3 người ( tổng 6 người ) 

Đăng ký      : liên hệ để đăng ký ngày trước đó, nếu ngày chính 

thức có lịch trống thì có thể đăng ký vào ngày hôm đó. 

Lưu ý          : trước ngày tiếp nhận tư vấn cần liên lạc để xác 

nhận lại. Nếu muốn hủy lịch tư vấn nhất định phải liên lạc để 

hủy lịch. 

Liên hệ       : 静岡県国際交流協会
しずおかけんこくさいこうりゅうきょうかい

 (SIR ） 

☎      054-204-2000 

E-mail    sir07@sir.or.jp 

由比の観光ボランティアと行く
ゆ い の か ん こ う ぼ ら ん て ぃ あ と い く

 

      さった峠ウオークと早桜花見
      さ っ た と う げ う お ー く と は や さ く ら は な み

 

 Đi bộ vượt qua đèo Stta ngắm Sa-

kura sớm và tham quan tình nguyện 

Yui 
 

Thời gian      : Ngày 23/2   

                         9:00 ~ 15:30 

                         Tập trung tại công viên 由比本陣公園
ゆいほんじんこうえん

 

            (nếu mưa sẽ tạm hoãn） 

Địa điểm        : 清水区由比
し み ず く ゆ い

 

Chương trình: さった峠～小池邸～由比八千代
さ っ た と う げ ～ こ い け て い ～ ゆ い や ち よ

 

Đối tượng      : Học sinh tiểu học năm thứ 5 trở lên , 40 người 

có thể đi bộ khoảng 4km ( có sự chênh lệch cao thấp, không 

chap nhận bỏ dở giữa hành trình) 

Chi phí            : 2500 yên , học sinh tiểu, trung học 2000 yên 

       (bao gồm cơm hộp, trà, và vé vào cổng MIYUKITEI) 

Đăng ký          : điện thoại tới 

東海道由比宿交流館
とうかいどうゆいしゅくこうりゅうかん

 

☎       375-5166  

      (từ ngày 11/1 thứ 7) 

  医療 福祉 司法 なんでかんでも相談会
い り ょ う  ふ く し  し ほ う  な ん で か ん で も そ う だ ん か い

 

Tư vấn về pháp lý, phúc lợi, y tế và tất 

cả vấn đề khác 
 Chướng ngại về bệnh tật, pháp lý, công việc, đời sống, nuôi 

dậy con cái, và các vấn đề tương tự nếu có hãy tới tiếp nhận tư 

vấn. Người nước ngoài cũng có thể tiếp nhận tư vấn. 

 

Thời gian : ngày 1/2 thứ 7 

                    14:00 ~ 16:00 ( tiếp tân đến 15:30) 

Địa điểm : 清水保険福祉センター４階医師会会議室
し み ず ほ け ん ふ く し せ ん た ー ４ か い い し か い か い ぎ し つ

 

     （静岡市清水区渋川２丁目１２－１）
（ し ず お か し し み ず く し ぶ か わ ２ ち ょ う め １ ２ － １ ）

 

Đối tượng  : mọi đối tượng 

Chi phí        : miễn phí 

Đăng ký      : trực tiếp tới hội trường 

Liên hệ       : 静岡市社会福祉協議会
しずおかししゃかいふくしきょうぎかい

 

                       Hội đồng phúc lợi xã hội tỉnh Shizuoka 

☎     054-371-0305 



                          Bảng thông tin cơ quan chức năng 

  Nếu bạn muốn tư vấn và biết các thông tin khác xin vui lòng liên lạc với các ban thông tin dưới 

đây 

 Danh sách cơ quan dịch vụ của Tỉnh 

 Bảng thông tin tiếp nhận tư vấn ( các ngôn ngữ) của hiệp hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      静岡市国際交流協会（SAME) 

    E-mail:   same@samenet.jp              Facebook: www.facebook.com/welcometoSame 

              Web  :    www.samnet.jp                    Youtube:  www.youtube.com/user/samewebtv 

Văn phòng Aoi ku 

5-1 Ote-machi, Aoi-ku 

054-254-2115 Tòa thị chính Shizuoka 

5-1 Ote-machi, Aoi-ku 

054-254-2111 

Văn phòng Shimizu  

6-8 Asahi-cho, Shimizu-ku 

054-354-2111 Tòa thị chính Shimizu 

6-8 Asahi-cho, Shimizu-ku 

054-354-2111 

Văn phòng Surugaku 

10-40 Minami Yahata, 
Suruga-ku 

054-202-5811 Tòa thị chính Kambara 

2-16-8 Shinden, Kambara 

054-385-3111 

 Dịch vụ Quận Aoi Quận Suruga Quận Shimizu 

Hộ khẩu cư trú 

Koseki Jumin Ka 

054-221-1061 

1F 

054-287-8611 

1F 

054-354-2126 

1F 

Bảo hiểm 

Hoken Nenkin Ka 

054-221-1070 

1F 

054-287-8621 

1F 

054-354-2140 

1F 

Thuế  

Nozei Ka/ Shizei Jimusho 

054-221-1035 

3F 

054-221-1531 

3F (Văn phòng quận 
Aoi) 

054-354-2092 

2F 

Tư vấn dân  

Shimin/ Kumin So-
danshitsu 

054-221-1053 

1F 

054-287-8698 

3F 

054-354-2036 

1F 

Hỗ trợ nuôi dạy trẻ 

Kosodate Shien ka 

054-221-1093 

2F 

054-287-8674 

2F 

054-354-2120 

1F 

      Trụ sở Shizuoka (tel: 054-273-5931) 

Thứ hai    :     (không có) 

Thứ ba     :     (không có) 

Thứ tư     :     tiếng Trung          9:00-12:00 

Thứ năm :     tiếng Philipin       13:00-17:00 

Thứ sáu   :     tiếng Việt             13:00-17:00 

     Trụ sở Shimizu (tel: 054-354-2009) 

Thứ hai  :  tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha     8:30-17:15 

Thứ ba   :  tiếng Bồ Đào Nha                             8:30-12:00 

                   tiếng  Philipin                                  13:00-16:00 

Thứ tư   :  tiếng Bồ Đào Nha                              8:30-17:15 

Thứ năm:  tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha     8:30-17:15 

                   tiếng Trung                                      13:00-16:00 

Thứ sáu :  (không có) 


