
 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

   3/2020 

   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 Shizuoka, 

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 

                   ひな祭り 
ひ な ま つ り  

Lễ hội Hina 

1. ひな祭り lễ hội Hina là gì? Ngày 3 tháng 3 

 Lễ hội Hina hay còn được gọi là 桃の節句
も も の せ っ く

 lễ hội đào, khác với lịch dương, theo lịch 

âm thì đây là lúc hoa đào bắt đầu nở, báo hiệu một năm mới và là thời điểm thuận lợi 

để tổ chức nghi lễ. Vào ngày này, các gia đình sẽ dùng ひな人形 
ひなにんぎょう 

búp bê Hina ,桃の花 
もものはな 

hoa đào để trang trí, uống 白酒
しろざけ

 rượu ngọt được làm từ gạo lên men,ăn ちらし寿司
ち ら し ず し

(loại sushi với nhiều hải sản và trứng rán cắt sợi), あられ bánh gạo giòn(có hình 

dáng giống các viên mưa đá), ひし餅
ひ し も ち

 bánh gạo dẻo. 

2. Lễ hội Hina được bắt đầu từ khi nào? 

  Có nhiều truyền thyết khác nhau nhưng nói chung lễ hội 

được bắt đầu từ thời 平安 Heian(794-1185) . Vào thời Heian 

thì sủ dụng các búp bê Hina đứng, từ thời  室町Muromachi 

trở đi, người ta sản xuất và sử dụng búp bê Hina ngồi, sau 

đó từ giữa thời kỳ  江戸 Edo thì búp bê Hina có hình dáng 

như bây giờ.   

3. Tại sao lại trang trí bằng búp bê Hina? 

 Ngày xưa người nhật tin rằng , con búp bê có thể xua đuổi 

những linh hồn xấu.vì vậy,họ đã làm ra những con búp bê bằng rơm rồi thả xuống 

sông với mong muốn cầu mong cho những điều không tốt sẽ tránh xa những đứa bé. 

  Người nhật gọi ngày này là Hina Matsuri. Hina có nghĩa là búp bê nhỏ, Matsuri có 

nghĩa là lễ hội. Ngoài ra còn được gọi là Momo no sekku, nghĩa là lễ hội hoa anh đào

( vì tháng 3 là thời điểm hoa đào nở rộ). 

4. Ý nghĩa ngày hội 

 Lễ hội trở thành ngày cầu phúc ,may mắn và sức khỏe cho các bé gái trong gia đình, 

ước nguyện cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc sống gia đình sung túc mà 

các bậc cha mẹ nào cũng luôn mong muốn cho con gái của họ. Lễ hội còn là dịp cả 

gia đình đoàn tụ cùng ra ngoài và tận hưởng khí trời khi sang xuân. 

5. Búp bê Hina 

 Được trang trí trong căn phòng đẹp nhất trong nhà, và được cất giữ cẩn thận cho tới 

ngày lễ năm sau,được truyền từ đời này qua đời khác. Một bộ búp bê đầy đủ có ít 

nhất 15 búp bê trong trang phục truyền thống làm bằng tơ tằm và được trang trí trên 

kệ bảy tầng, trải bằng thảm đỏ. 

 Tầng cao nhất là vua và hoàng hậu.vua bên trái, hoàng hậu bên phải, đằng sau được 

đặt một bức bình phong làm bằng giấy vàng, hai bên có hai cây đèn đứng . Phía trước 

là hai bình hoa đào cùng đĩa bánh Mochi. Tầng thứ hai là 3 cung nữ hầu rượu.hai 

người đứng hai bên, người ở giữa thì ngồi. Ở giữa ba người này là 2 Takatsuki,(loại 

bàn đứng được đặt Mochi hình tròn,hai tầng). Tầng thứ ba bao gồm 5 vũ công nam, 3 

người chơi trống,1 người ngồi thổi sáo và 1 người cầm quạt.Tầng thứ tư là tầng có 2 

đại thần.tầng thứ năm gồm 3  búp bê là hộ vệ cho vua và hoàng hậu.hai bên được 

trang trí bằng một chậu đào và chậu quất. Tầng thứ sáu và tầng dưới cùng dùng để 

trang trí nhiều vật dụng khác nhau như một loạt các đồ nội thất nhỏ,công cụ,toa xe. 



  

第64回 静岡祭り
だい６４かい  しずおかまつり

 

           Lễ hội Shizuoka lần thứ 64 

夜桜乱舞
よざくららんまい

(cảnh nhảy múa mừng lễ hội đêm hoa đào) 

・総踊り        : Ngày 4/4(thứ 7)   17:00-19:50 

                                 Địa điểm:追手町会場、御幸町会場 

           (JR静岡駅前～中町交差点） 

・城下さくら踊り：Ngày 5/4 (chủ nhật) 15:00-16:50 

                                 Địa điểm: 御幸町会場 

           (JR静岡駅前～江川町交差点） 

＊Mọi người có thể tự do tham gia lúc trình diễn với phí 

300 yên/ người.(hãy mang theo món đồ gì đó có màu 

sakura) 

お御所花見行列
おごしょはなみぎょうれつ

(cảnh hoàng tử dẫn theo công thần đi 

ngắm hoa) 

Ngày 4/4: (14:15)東御門
ひがしみかど

→(14:35)JR静岡駅前
ｊｒしずおかえきまえ

 

         →呉服町通り
ごふくちょうとおり

→浅間通り
あさげんどおり

→(15:10)

静岡浅間神社
しずおかせんげんじんじゃ

 

         →(15:50)市役所静岡庁舎前
しやくしょしずおかちょうしゃまえ

. 

Ngày 5/4: (14:00) 東御門
ひがしみかど

→(14:20)JR静岡駅前
ｊｒしずおかえきまえ

 

         →呉服町通
ごふくちょうどおり

→(14:45)札の辻
さつのつじ

 

         →(15:15)市役所静岡庁舎前
しやくしょしずおかちょうしゃまえ

. 

駿府登城行列
すんぷとじょうぎょうれつ

(cảnh người dân theo lời mời của hoàng 

tử tiến vào hoàng cung) 

Ngày 4/4  11:00~        

拝謁の儀
は い え つ の ぎ

(cảnh hoàng tử xem người dân thưởng hoa, 

và thưởng thức cao lương) 

Ngày 4/4 13:10~         

 Từ ngày 3/4~5/4    10:00~21:00     tại 青葉会場 sẽ tổ 

chức nhiều hoạt động khác như triển lãm tranh cuốn 

hoàng cung, lễ hội Svein…...              

「第41回静岡・ストックトン友好親善英語
だ い ４ １ か い し ず お か ・ す と っ く と ん ゆ う こ う し ん ぜ ん え い ご

ス

ピーチコンテスト」観覧者募集
かんらんしゃぼしゅう

 

Tuyển người đến xem cuộc thi hung biện 

tiếng anh tình bạn hữu nghị Stockton Shizu-

oka lần thứ 41 
Thờigian  : ngày 8/3(chủ nhật) 12:30-16:30 

Địa điểm : 清水ふれあいホール 

     清水区旭町6-8清水庁舎3階 

Nội dung : học sinh trung cao học hung biện về vấn đề 

giao lưu quốc tế. Bạn có muốn nghe ”tiếng nói” của học 

sinh, những người gánh vác tương lai không? Nhân tiện, 

hôm đó sẽ có báo cáo của các học sinh thực tập đi trao 

đổi vào năm ngoái. 

Chi phí: miễn phí 

Đối tượng: không quy định 

Đăng ký    : đến thẳng hội trường vào ngày hùng biện. 

 

2020年静岡県文化プログラム
２ ０ ２ ０ ね ん し ず お か け ん ぶ ん か ぷ ろ ぐ ら む

、 

           静岡県郷土唱歌を歌おう
しずおかけんきょうどしょうかをうたおう

 

 Chương trình văn hóa tỉnh Shizuoka 2020 

        Cùng hát bài hát đồng ca tỉnh Shizuoka 
Thời gian : ngày 29/3     15:00  

Địa điểm  : グランシップ 

Nội dung  : dàn đồng ca được thành lập bởi học sinh tiểu  

                   học  đến đại học trên địa bàn tỉnh. Sẽ hát                         

                   đồng ca tỉnh Shizuoka. 

Chi phí    : 2000 yên 

                 ( học sinh tiểu, trung, cao học miễn phí) 

Đăng ký  : gọi điện tới ban thực thi dàn nhạc giao hưởng 

                  静岡交響楽団内
しずおかこうきょうがくだんない

 để biết thêm chi tiết  

☎       203-6578 (ngày thường: 10:00-17:00 ) 

Ban quản lý: phòng xúc tiến văn hóa  文化振興課
ぶんかしんこうか

  

☎         221-1040 

外国人住民のための生活相談会 

Tư vấn miễn phí  

                 dành cho người nước ngoài 
Thời gian   : ngày 14/3(thứ 7) 13:00-16:00 

Địa điểm    : 葵消防署内会議室(葵区追手町6-2） 

Nội dung    : tư vấn hành chính, 

                    luật pháp và những vấn đề khác 

Đối tượng  : người nuóc ngoài hoặc  

                    người Nhật có liên     quan. 

Thông dịch: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt,  

                    tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, 

                    tiếng Philipin. 

Chi phí       : miễn phí 

Đăng ký     : điện thoại đến trụ sở Shimizu 

☎        054-354-2209 

両親教室
りょうしんきょうしつ

 

  Lớp học dành cho  

    người lần đầu tiên làm bố mẹ 
Thời gian : (1) ngày 18/4( thứ 7) 

                  (2) ngày 25/4(thứ 7) 

                   9:30-12:00 

Địa điểm  :  

    (1) 城東保健福祉センター 

        (2)  南部保健福祉センター 

Đối tượng : 25 cặp vợ chồng mang 

thai 35 tuần 6 ngày 

Đăng ký    :  từ ngày 10 /3  

☎       200-4894 



 Thủ tục thay đổi địa chỉ 

* 転 入
てんにゅう

(từ tỉnh ngoài chuyển vào):本人確認書類 
ほんにんかくにんしょるい 

giấy xác nhận thân phận,転出証明書
てんしゅつしょうめいしょ

 giấy chứng nhận chuyển 

nhượng,マイナンバーカード chứng minh nhân dân( nếu có), 住民基本台帳カード
じゅうみんきほんだいちょうかーど

thẻ đăng ký thường trú cơ bản

(nếu có) 

* 市内転移
し な い て ん い

(chuyển trong tỉnh): 本人確認書類
ほんにんかくにんしょるい

、マイナンバーカード(nếu có)、住民基本台帳
じゅうみんきほんだいちょう

カード(nếu có),

国民健康保険証
こくみんけんこうほけんしょう

 thẻ bảo hiểm,後期高齢者医療被保険者証
こうきこうれいしゃいりょうひほけんしゃしょう

 giấy chứng nhận y tế cho bệnh nhân cao tuổi(nếu có). 

* 転 出
てんしゅつ

(chuyển tới tỉnh khác): 本人確認書類、国民健康保険証
ほんにんかくにんしょるい、こくみんけんこうほけんしょう

(hoặc thẻ học sinh, giấy chứng nhận nhập học),

後期高齢者医療被保険者証
こうきこうれいしゃいりょうひほけんしゃしょう

(nếu có). 

 →thủ tục chuyển vào tỉnh cần được làm trong 14 ngày kể từ ngày chuyển tới. Thủ tục chuyển đi cần làm trước 2 

tuần. 

    →người có quốc tịch nước ngoài cần mang theo thẻ ngoại kiều, hoặc chứng minh tư cách lưu trú vĩnh trú. 

    →tùy thủ tục cần có giấy tờ khác nhau, chi tiết xin liên hệ tới các ban đăng ký thường trú của các tỉnh. 

                   独特の真っ黒スープの「静岡おでん」 

                          Shizuoka Oden với súp đen đặc trưng 

 Súp đen đặc trưng của Shizuoka Oden  được làm từ cá ngừ khô, que xiên được làm tre  với các loại Oden khác 

nhau. Khi ăn sẽ ăn kèm với bột niêm dashi, với dong biển xanh xay nhỏ. Đây là món ăn  có thể nói là đại diện cho 

văn hóa ẩm thực Shizuoka. Đặc biệt hơn nữa là món  chả cá đen “KURO HANPEN” rất nổi 

tiếng. 

Địa điểm: 青葉シンボルロード 

Thời gian:  ngày 13-15/3 

＊Oden: là món ăn đặc trưng của người Nhật. Với các loại nguyên liệu được xiên vào que tre, 

được hâm trong nồi với thời gian dài. Oden thích hợp nhất là ăn vào mùa đông,vừa ăn vừa 

thổi nóng hổi. Dĩ nhiên nếu kết hợp với cốc bia thì là tuyệt vời nhất. 

< vì lý do an toàn  nên lễ hội có khả năng bị hoãn, cập nhật tin tức để biết thông tin mới nhất> 

                Thông tin  virus coronas 

Dịch virus corona Vũ Hán 2019–20, còn được gọi là dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus coro-

na hay dịch viêm phổi Vũ Hán (bệnh được gọi chính thức là COVID-19 bởi WHO) là một dịch bệnh truyền nhiễm 

gây ra bởi virus SARS 2 (SARS-CoV 2) đang ảnh hưởng 

đến Trung Quốc đại lục, cùng với các trường hợp bị cô lập 

ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bắt đầu bùng phát 

vào giữa tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán trong 

tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc . 

  Cách phòng chống 

1. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dùng cồn sát 

trùng. 

2. Đeo khẩu trang bảo hộ khi đi ra ngoài, hay khi tiếp xúc 

nơi công cộng. 

3. Uống nước thường xuyên, đặc biệt nước ấm. Giữ ẩm 

cho cổ họng. 

4. Tránh tập trung đông đúc, tiếp xúc với nhiều người. 

5. Khi ra ngoài và trở về nhà hãy rửa tay và xúc miệng. 

 Biểu hiện của bệnh 

1. Biểu hiện sốt kéo dài không dứt. 

2. Ho . 

3. Khó thở. 

Khi nghi ngờ có khả năng bị nhiẽm bệnh, nên bình tĩnh liên 

lạc với tổng đài để được thăm khám. Thời gian ủ bênh là 

khoảng 2 tuần, và khả năng lây nhiễm cho người khác  

cũng có thể xảy ra trong thời gian ủ bệnh, nên mọi người 

đặc biệt chú ý và tự phòng tránh bệnh một cách tốt nhất. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_vi%C3%AAm_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%C3%B4_h%E1%BA%A5p_c%E1%BA%A5p_g%C3%A2y_ra_b%E1%BB%9Fi_2019-nCoV
https://vi.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_m%E1%BB%9Bi_(2019-nCoV)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BA%A1i_l%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%C3%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_B%E1%BA%AFc


                          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) 


