
 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

   6/2020 

   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
あおいくおうてまち

5-1 

静岡市役所
しずおかしやくしょ

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
しみずくあさひちょう

6-8 

新型
しんがた

コロナウイルス 感染症緊急経済対策
かんせんしょうきんきゅうけいざいたいさく

        

                         特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

              

Biện pháp kinh tế đối với bệnh truyền nhiễm  

covid-19         

                     Trợ cấp cố định đặc biệt 

 
 Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020( reiwa 2) văn phòng nội các đã quyết định đưa ra 

biện pháp kinh tế khẩn cấp đối với bệnh truyền nhiễm covid-19. Cùng với lưu ý ngăn 

ngừa lây lan rộng bằng cơ chế đơn giản, nhanh chóng  và chính xác để hỗ trợ kinh tế 

các hộ gia đình, chiến dịch trợ cấp cố định đặc biệt đã được thực thi. Trụ sở chính của 

chiến dịch lần này được đặt tại Bộ Nội Vụ. 

 Đối tượng: những người có tên trong sổ đăng ký cư trú cơ bản cho đến ngày  
                     27 tháng 4 năm 2020 
  Thời gian: ngày bắt đầu tiếp nhận đăng ký sẽ do mỗi địa phương quyết định,  
                     đơn đăng ký sẽ được gửi qua đường bưu điện sớm nhất có thể. Vui lòng  
                     đăng ký trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận đăng ký. 
  Cách thức:các địa phương sẽ gửi cho bạn đơn đăng ký có họ tên , ngày tháng  
                     năm sinh và các thông tin cần thiết cần cung cấp qua đường bưu điện.  
                     Phòng ngừa lây lan, vui lòng đăng ký trực tuyến hoặc qua đường bưu  
                     điện. 
   * đăng ký qua bưu điện: vui lòng điền số tài khoản ngân hàng, thông tin cá  
                                             nhân và các giấy tờ yêu cầu rồi gửi về cho chính quyền  
                                             địa phương. 
   * đăng ký trực tuyến: áp dụng đối với người có thẻ My number qua cổng thông  
                                       tin Mynaportal 
                                     
   * Tiền trợ cấp sẽ được chuyển qua hình thức chuyển khoản vào số tài khoản bạn  
     đăng ký. Đối với các trường hợp không có tài khoản ngân hàng, hãy mang theo  
     giấy tờ yêu cầu đến các quầy hướng dẫn tại chính quyền địa phương để được  
     hướng dẫn. 
Vui lòng quy cập URl dưới đây để biết thêm chi tiết :  
  http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sônta/covid-19/ 
   kyufukin.html 
Liên hệ tổng đài: 0120-260020 
           ( miễn phí, từ ngày 2/5 hỗ trợ tất cả các ngày trong khoảng 9:00-18:30) 
Liên hệ tổng đài Shizuoka: 0570-08-0567 ban xúc tiến dân sự  
          (mỗi ngày 9:00-20:00) 

 Cần chú ý các hình thức lừa đảo liên quan tới chiến dịch trợ cấp đặc biệt lần này. Cảnh 
giác với các yêu cầu thao tác trên máy rút tiền ATM hay thông báo chuyển lệ phí nhận tiền. 
Nếu cảm thấy nghi ngờ hay lo lắng hay nhận tư vấn từ các cơ quan hành chính địa phương hay 
bộ phận hỗ trợ người tiêu dùng (Tell: 188) , đồn cảnh sát gần nhất (Tell: #9110)  

令和
れ い わ

2年4月20日、「新型
しんがた

コロナウイルス感染症緊急経済対策
かんせんしょうきんきゅうけいざいたいさく

」が閣議決定
か く ぎ け っ て い

され、感染
かんせん

拡大防止
か く だ い ぼ う し

に留意
り ゅ う い

しつつ、簡素
か ん そ

な仕組
し く み

みで迅速
じ ん そ く

かつ的確
て き かく

に家計
か け い

への支援
し え ん

を行
ぎょう

うため、

特別定額給付金事業
と く べ つて い がく き ゅ うふ き んじ ぎょ う

が実施
じ っ し

されることになり、総務省
そ う む し ょ う

に特別定額給付金実施本部
と く べ つ て い が く き ゅ う ふ き ん じ っ し ほ ん ぶ

を

設置
せ っ ち

いたしました。  

                                                                             総務省 
そ う むし ょう  

                      



災害
さいがい

についての必要
ひつよう

な知識
ちしき

   Những kiến thức cần thiết khi có 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 

Facebook  “Helpline Shizuoka City” 

“静岡市多文化共生総合相談
しずおかしたぶんかきょうせいそうごうそうだん

センター”のFacebookを開設
かいせつ

します 

 “Cửa sổ tư vấn dành cho người nước ngoài” 
Trung tâm tư 
vấn tổng hợp 

đa văn hóa 
cộng sinh  tỉnh 
Shizuoka (tiếp 

nhận qua Face-
book) 

  

 Tại tỉnh Shizuoka, 

chúng tôi thành lập 

cửa sổ tư vấn với 

ba địa điểm để 

cung cấp thông tin 

liên quan, đến  đời 

sống của người 

dân nước ngoài 

như giáo dục, công 

việc, visa, tiền thuế, 

tiền lương hưu. 

Dưới đây là bản 

thời gian làm việc 

của chúng tôi có sự 

hỗ trợ của tư vấn 

viên thông qua tin 

nhắn của Face-

book. Các bạn có 

thể trao đổi với 

chúng tôi bằng 

tiếng của mình. (chỉ 

vào thời gian làm 

việc của tư vấn 

viên)                                          

Các loại ngôn ngữ 

được hỗ trợ và 

thời gian 

曜日 

Thứ 

時間帯

Giờ 
葵区 駿河区 清水区 

月 

Hai 

午前 

Sáng 
  

英語 

 Tiếng Anh 
8:30-17:15 

ポルトガル語・ 

Tiếng Bồ Đào Nha 

スペイン語 

 Tiếng Tây Ban Nha 
8:30-17:15 

午後 

Chiều 
  

火 

Ba 

午前 

Sáng 
  

  
ポルトガル語・ 

Tiếng Bồ Đào Nha 

スペイン語 

 Tiếng Tây Ban Nha 
8:30-12:00 

午後 

Chiều 
  

フィリピン語 

Tiếng Philipin 
13:00-16:00 

水 

Tư 

午前 

Sáng 

中国語 

 Tiếng Trung Quốc 
9:00-12:00 

  
ポルトガル語・ 

Tiếng Bồ Đào Nha 

スペイン語 

Tiếng Tây Ban Nha 
8:30-17:15 

午後 

Chiều 
  

木 

Năm 

午前 

Sáng 
  

  
ポルトガル語・ 

Tiếng Bồ Đào Nha 

スペイン語 

Tiếng Tây Ban Nha 
8:30-17:15 

午後 

Chiều 

フィリピン語 

Tiếng Philipin 
13:00-17:00 

中国語 

 Tiếng Trung Quốc  
13:00-16:00 

金 

Sáu 

午前 

Sáng 
  

  
  

午後 

Chiều 

ベトナム語 

 Tiếng Việt 
13:00-17:00 

  



                新型
                しんがた

コロナウイルスについての 情報
じょうほう

   Thông tin về Covid-19 

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. 

静岡市  新型
しずおかし  しんがた

コロナに関
せき

する相談受付窓口
そうだんうけつけまどぐち

 

 Cửa sổ tiếp nhận tư vấn những vấn đề liên 

quan tới Covid-19 tỉnh Shizuoka 

☎ 0570-08-0567 

Nội dung: mọi vấn đề  

Ngày giờ: hàng ngày từ 9:00-20:00 

会社
かいしゃ

に 雇
やとい

われている外国人
がいこくじん

の皆
みな

さんへ『厚生労働省
こうせいろうどうしょう

』 

Dành cho người nước ngoài được tuyển chọn bởi công 

ty “bộ ý tế lao động xã hội và phúc lợi” (có hỗ trợ các 

nhiều ngôn ngữ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の影 響
えいきょう

により生活資金
せいかつしきん

でお

悩み
な や み

の皆
みな

さんへ          『厚生労働省
こうせいろうどうしょう

』 

Dành cho người chịu ảnh hưởng về tài chính cuộc sống 

do dịch bệnh Covid-19 (có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakinitsuite/bunya/

hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/

index.html 

新型
しんがた

コロナウイルスについて 

(一財
いちざい

) 自治体国際化協会
じちたいこくさいかきょうかい

からのおしらせ 

Thông báo về bệnh dịch Covid-19 của cục xuất nhập 

cảnh  Hiệp hội quốc tế hóa chính quyền địa phương 

http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/

contents/114594.php#esjp 

 
静岡
しずおか

わいわいワールドフェア運営委員
うんえいいいん

を 

募集
ぼしゅう

します！ 

Tuyển ban chỉ đạo quản lý cho lễ hội hội chợ 

waiwai thế giới Shizuoka 

Thời gian   : vào ngày thứ 2 của tuần thứ 2 mỗi tháng  

                    19-20:20 

Địa điểm    : 葵 消 防 署
あおいしょうぼうしょ

（葵区追手町
あおいくおいてまち

） 

           sở phòng cháy   Aoi 

Nội dung    : lễ hội hội chợ sẽ được tổ chức vào ngày 29    

                    tháng 11. Phục vụ cho sự việc lần này ,   

                    chúng tôi cần khoảng 10 người có khả lên  

                    kê hoạch, và chỉ đạo quản lý vào hôm đó. 

Đối tượng  : những người sống tại tỉnh hoặc gần khu  

                    vực, người đang đi làm hoặc đi học từ 18  

                    tuổi trở lên. Có thể liên lạc qua mail. 

Đăng ký     : gửi đơn đăng ký tới hiệp hội giao lưu quốc  

                    tế tỉnh Shizuoka  

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

  

☎054-273-5931 

HP: http://

www.samenet.jp  

# Đơn đăng ký có trên 

HP của hiệp hội, hoặc 

có thể đằng ký tại HP. 

 

 

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


      Bảng thông tin cơ quan chức năng 静岡市
しずおかし

 各区代表電話番号
かくくだいひょうでんわばんごう

 

  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  サービス担当係
たんとうかかり

リスト 

Bảng thông tin tiếp nhận tư vấn ( các ngôn ngữ) của hiệp hội 相談可能
そうだんかのう

な時間
じ か ん

と曜日
よ う び

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                  静岡市
しずおかし

国際交流協会
こくさいこうりゅうきょうかい

（SAME) 

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

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

静岡市葵区役所
しずおかしあおいくやくしょ

 

Ủy ban shizuoka quận Aoi 
054-254-2111 清水区役所

しみずくやくしょ

 

Ủy ban Shimizu 
054-354-2111 

駿河区役所
するがくやくしょ

 

Ủy ban suruga 

10-40 Minami Yahata, Suruga

054-202-5811 
蒲原支所
かんばらししょ

 

Ủy ban Kanbara 

2-16-8 Shinden, Kambara 

054-385-3111 

 Dịch vụ 

サービス 

Quận Aoi 

葵区 

Quận Suruga 

駿河区 

Quận Shimizu 

清水区 

Hộ khẩu cư trú 

戸籍住民課
こせきじゅうみんか

 

054-221-1061 

1F 

054-287-8611 

1F 

054-354-2126 

1F 

Bảo hiểm 

保険年金課
ほけんねんきんか

 

054-221-1070 

1F 

054-287-8621 

1F 

054-354-2140 

1F 

Thuế  

納税課・市税事務所
の う ぜ い か ・ し ぜ い じ む し ょ

 

054-221-1035 

3F 

054-221-1531 

3F (Văn phòng quận Aoi) 

054-354-2092 

2F 

Tư vấn dân  

市民・区民相談
し み ん ・ く み ん そ う だ ん

 

054-221-1053 

1F 

054-287-8698 

3F 

054-354-2036 

1F 

Hỗ trợ nuôi dạy trẻ 

子育て支援課
こ そ だ て し え ん か

 

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) 


