
ゴールデンウイーク  

Tuần nghĩ lễ Vàng. 

・憲法記念日
けんぽう きねんび

:Ngày kỷ niệm Hiến Pháp 

・みどりの日
み ど り の ひ

:Ngày biết ơn, cảm tạ thiên nhiên 

・こどもの日
こ ど も の ひ

:Tết thiếu nhi, được trang trí bằng đèn cá chéo 

là phổ biến. Đèn cá chép được gọi là 鯉のぼり
こ い の ぼ り

 

・振替休日
ふりかえきゅうじつ

:Đây là ngày lễ được nghỉ do quy định ở trong năm. Hằng năm có những 

ngày nghỉ sẽ bị trùng với thứ 7, chủ nhật( ngày nghỉ thông thường), để bù lại cho 

những ngày này, chính phủ ra quyết định ra chế độ nghỉ bù theo ngày quy định để 

đảm bảo lượng ngày nghỉ đủ trong năm. 

 Thông báo mới: Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka đã thành lập trang mạng 

hỗ trợ y tế gọi là mạng y tế shizuoka  医療ネット静岡
い り ょ う ね っ と し ず お か

. Truy cập www.samnet.jp  

để biết thêm chi tiết và cách sử dụng. 

1. Mạng lưới y tế Shizuoka là gì? 

 Là hệ thống cung cấp thông tin cho người 

dân toàn tỉnh về các cơ quan y tế trong 

tỉnh( thăm khám bệnh, nha khoa, bệnh 

viện phụ sản). Tại đây có thể tìm kiếm cơ 

quan bệnh viện hay nhà thuốc bằng tên, 

địa chỉ, vùng địa lý, khoa chuyên môn. 

 Các thông tin được cung cấp trên hệ 

thống là các thông tin do các cơ quan 

cung cấp. Từ đó sẽ được giữ nguyên và 

tải lên hệ thống. Ngoài ra , sẽ có vài thông 

tin sẽ có khả năng bị đính chính hay thay 

đổi. Vì thế trước khi thăm khám cần xác 

nhận lại thông tin kỹ càng. 

2. Chức năng của hệ thống:  

 Ngoài thông tin cung cấp cho dân thành phố, còn có cung cấp thông tin cần 

thiết khi thiên tai hay trường hợp khẩn cấp dành cho những người có liên quan 

đến cơ quan y tế và cơ quan phòng chống. 

—> cung cấp thông tin cần thiết vào lúc cần thiết.     

—> liên kết giữa các cơ quan y tế được xúc tiến 

—> có ích cho việc cứu trợ, trợ cấp cho toàn đất nước khi xảy ra thiên tai, hỏa 

hoạn quy mô lớn.      

** Hệ thống của chúng tôi có hỗ trợ ngoài ngôn ngữ tiếng Nhật còn có tiếng Anh, tiếng 

Trung, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philipin. 

 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

   5/2020 

   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
あおいくおいてまち５－１しやくしょ

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
しみずくあさひまち６－８しずおかししやくしょ

清水庁舎
しみずちょうしゃ

2F 



 

                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. 

新型コロナウイルスに関するポイント 

Những từ vựng liên quan tới Covid-19 cần 

biết. 

1．感染者数
かんせんしゃすう

:số người nhiễm bệnh           

2．死亡者数
しぼうしゃすう

:số người chết 

3．潜伏期間
せんぷくきかん

:thời gian ủ bệnh  

4．濃厚接触
のうこうせっしょく

:tiếp xúc gần 

5．集団感染
しゅうだんかんせん

（クラスター):ổ dịch lây nhiểm 

6．感染爆発
かんせんばくはつ

（オーバーシュート):bùng phát lây nhiễm 

7．陽性
ようせい

:dương tính       8．陰性
いんせい

: âm tính 

9. ソーシャルデｲスタンシング
そ ー し ゃ る で い す た ん し ん ぐ

:cách ly xã hội 

10．アルコール消毒
あ る こ ー る し ょ う ど く

: cồn khử trùng 

11．人込みを避ける
ひ と ご み を さ け る

:tránh chỗ đông người 

12．在宅勤務
ざいたくきんむ

:làm việc tại nhà  

13．出社禁止
しゅっしゃきんし

:cấm đến công ty 

14．不要不急外出禁止
ふようふきゅうがいしゅつきんし

:cấm ra ngoài khi không cần  

                                       thiết 

15．渡航禁止
と こ う き ん し

:cấm bay     16．封鎖
ふ う さ

: phong tỏa 

 Xin hãy truy cập đường link sau để biết thêm chi tiết. 

yubisashi.com/covid19/ 

静岡海外旅行同好会
しずおかかいがいりょこうどうこうかい

 

         ～女子会メンバーで行く台湾旅行
じ ょ し か い め ん ば ー で い く た い わ ん り ょ こ う

 

Hội  những người thích du lịch nước ngoài 

tỉnh Shizuoka. 

       ~ du lịch Đài loan với hội chị em phụ nữ. 
Thời gian   : ngày 16 tháng 5 ( thứ 7)     19:00-21:00 

Địa điểm    : アイセル21    4F 研修室
けんしゅうしつ

  

             （葵区東草深町
あおいくひがしくさぶかちょう

3-18） 

         tầng 4  phòng tập huấn AISERU 21 

Nội dung    : giới thiệu về địa điểm thăm quan, ẩm thực của  

                     khu du lịch đang được chú trọng và yêu thích   

                     là Đài Loan. Sau  đó, sẽ có thời gian trao đổi,  

                     chia sẻ của những người tham gia với nhau. 

Đối tượng  : tất cả những ai có hung thú với du lịch 

Chi phí       : 300 yên 

Đăng ký     : đăng ký qua Web, điện thoại, e-mail. Vào  

                     ngày diễn ra sự kiện nếu không đăng ký      

                     trước vẫn có thế tham gia. Nhưng nếu số  

                     lượng người tham gia quá tải, có khả năng  

                     chúng tôi sẽ từ chối tiếp nhận. 

Chủ trì        : 静岡海外旅行同好会
しずおかかいがいりょこうどうこうかい

 （代 表
だいひょう

：藤波
ふじなみ

） 

          Hội yêu thích du lịch nước ngoài tỉnh Shizuoka  

                                                          (đại diện: Fujinami) 

Tel              : 054-246-0528 

E-mail         : nnyanta7@gmail.com 

        https://shizuokaoverseastravelerclub.jimdo.com/ 

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
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_B%E1%BA%AFc


# Cổng thông tin về thiên tai 

1. Những vật dụng cần thiết khi xảy ra thiên tai: khi có hiệu lệnh cần xơ tán lánh nạn, cần chuẩn bị các vật dụng sau 

để có thể mang theo bảo vệ cá nhân. 

 - Nước: 1 người 1 ngày 3l nước=> tổng số lượng cho 7 ngày 

  -  Thực phẩm: Số lượng cho 7 ngày trong đó có 3 ngày dành cho các đồ không cần chế biến 

  -  Bồn vệ sinh di dộng 

  -  Ngoài ra còn các vật dụng cá nhân hay đồ có giá trị  

2. Khi xảy ra thiên tai, cần chuẩn bị các thiết bị có khả năng truy cập thông tin hiện tại, cách di tản và làm theo hiệu 

lệnh của cơ quan chức năng. 

  - Radio, tivi, điện thoại(có thể sử dụng internet hoặc liên hệ với đường dây nóng để được hướng dẫn: 0180-99-

5656) 

  - Cài đặt tin nhắn khẩn do ban quản lý khu vực cung cấp để nhận được hiệu lệnh kịp 

thời. 

3. Chuẩn bị hành trang và kiến thức cho tình hình xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc 

nào 

  -  Tự bảo vệ bản thân và giúp đỡ những người xung quanh khi tình hình xấu 

  -  Làm quen, chào hỏi những người sống xung quanh khu vực 

  -  Xác định các vị trí lánh nạn gần khu vực sinh sống 

  - Tuyệt đối không hành xử bộc phát hay chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng 

Daidogei  world cup in shizuoka 

Đại hội biểu diễn nghệ thuật tại Shizuoka 

( tuyển tình nguyện viên) 
   Ngày 31 tháng 10 (thứ 7) - ngày 3 tháng 11 (ngày lễ) 

 

Liên hệ giải đáp thắc mắc 

               大道芸ワールド実行委員会
だ い ど うげ いわ ー るど じ っこ う いい んか い

   

       葵区常磐町一丁目8-6常磐町アイワビル6階
あおいくときわちょういっちょうめ８－６ときわちょうあいわびる６かい

 

          ☎ 205-9840 FAX：204-9920 

        まちは劇場推進課 静岡庁舎16階
まちはげきじょうすいしんか しずおかちょうしゃ１６かい

 

          ☎ 221-1228 FAX：221-1109 

 Yêu cầu 

* Những người có thể tham gia tình nguyện hai ngày trở 

lên trong thời gian diễn ra lễ hội. Trước sự kiện có thể 

tham gia huấn luyện, giới thiệu sự kiện vào một trong 

hay buổi mùng 3 tháng 10(thứ 7) hoặc ngày 6(thứ 3). 

* Yêu cầu số người bên dưới tương ứng với 1 ngày 

* Học sinh tiểu trung cao học khi tham gia cần có sự 

đồng ý của phụ huynh. Những mảng yêu cầu người trên 

18 tuổi thì học sinh cấp 3 không đăng ký được. 

 

Cách đăng ký 

 Đăng ký qua homepage, Fax, gửi hồ sơ tới cơ quan tổ 

chức. Mẫu đơn đăng ký có thể nhận từ các 

各区総合案内
かくくそうごうあんない

ủy ban quận huyện, 同実行委員会
どうじっこういいんかい

ban tổ 

chức,まちは劇 場
げきじょう

推進課
すいしんか

 phòng xúc tiến nghệ thuật 

thành phố.  

 Nội dung tuyển chọn có khả 

năng sẽ bị thay đổi, khi ứng 

tuyển hãy xác nhận lại tại homep-

age sự kiện. Thời gian tuyển 

chọn đến ngày 31 tháng 8 ( thứ 

2). 

Lớp học tiền sản cho những người lần đầu 

làm bố mẹ. 

   両親教室 はじめてのパパ・ママへ 

 
Đối tượng      : 35 cặp bố mẹ có bầu 

                         ( đến 35 tuần 6 ngày ) 

                         Đăng ký từ ngày 12 tháng 5 thứ 3. 

Thời gian       : 9:30-12:00 

Địa điểm:  

 

        1. Ngày 6 tháng 6  thứ 7     

            南部保健福祉センター 

         2. Ngày 13 tháng 6 thứ 7  

            清水保険福祉センター 

         3. Ngày 20 tháng 6 thứ 7   

            城東保険福祉センター 

Đăng ký        :  gọi điện tới  200-4894 

Chi phí          : miễn phí. 

親子で運動会を開催します
お や こ で う ん ど う か い を か い さ い し ま す

 

Mở hội thi vận động dành 

cho bố mẹ và con. 

 

Thời gian : ngày 24/5 9:30-11:30 

(tiếp nhận từ 9:00-) 

Nội dung : tamaire(trò ném bóng vào rỏ),  

                     chạy đua かけっこ và các trò chơi khác. 

Đối tương  : 60 cặp người bảo hô và trẻ em từ 3-6 tuổi, 

                     ( trẻ chưa đi học) 

Chi phí       : miễn phí, 

                    có phần thưởng cho người tham gia 

Đăng ký     : ☎200-4894  từ ngày 8 tháng 5 

Thắc mắc  : liên hệ tới ban xúc  tiến thể thao  

                    スポーツ振興課 221-1038 



 
                          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) 


