
 令和２年７月 ベトナム語版ニュース・  07/ 2020 

Hiệp hội giao lưu quốc tế                             

                            Tỉnh Shizuoka 
Xuất bản: （General Incorporated Foundation）  Shizuoka City Association for Multicultural Exchange （SAME）  

Trung tâm điều phối đa văn hóa thành phố 

Shizuoka. 

Cửa sổ chú ý dành cho người nước ngoài. 

 

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka 

     Trụ sở quận Aoi 

Tell  054-273-5931 

葵区追手町
あおいくおいてまち

5-1 静岡市役所静岡庁舎
しずおかしやくしょしずおかちょうしゃ

17F 

 

     Trụ sở Shimizu  

Tell 054-354-2009 

清水区旭町
しみずくあさひまち

6-8 静岡市役所清水庁舎
しずおかしやくしょしみずちょうしゃ

 

2F 

          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

主催
しゅさい

 

       外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための無料生活相談会
むりょうせいかつそうだんかい

           

      Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka chủ trì 

        Tư vấn đời sống miễn phí dành cho người dân nước ngoài 

 Dựa vào hình thức Remote, tiến hành tư vấn trên diện đặt lịch trước. Nhờ sự 

trợ giúp của phiên dịch chúng tôi sẽ tiếp nhận tư vấn cùng với các nhà chuyên 

môn như luật sư, quản lý hành chính, bác sĩ, bác sĩ nha khoa, nuôi dạy trẻ. 

Ngày giờ: ngày 18 tháng 7 (thứ 7)   13:30-15:30 

◆Nội dung     : các nhà chuyên môn sẽ tư vấn qua hình   

       thức Remote. Ngoài ra có thế tiếp nhận tư  

       vấn tại hội trường  

                 (清水保険福祉
し み ず ほ け ん ふ く し

センター：清水区渋川
しみずくしぶかわ

2丁目
ちょうめ

12-1). 

◆Đối tượng   : người nước ngoài hoặc người nhật có liên   

                         quan đến người nước ngoài. 

◆Phiên dịch  : các ngôn ngữ hỗ trợ gồm có tiếng Anh、tiếng Philipin,  

              tiếng  Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha、tiếng Trung、 

              tiếng Việt、tiếng Indonesia. 

◆Chi phí       : miễn phí 

◆Đăng ký     : đặt lịch trước。Điện thoại tới hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh 

                        Shizuoka  trụ sở Shimizu、hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi qua  

                        Facebook “Helpline  Shizuoka City”.(mã QR—>) 

◆Thắc mắc：鈴木
す ず き

（清水支部
し み ず し ぶ

）điện thoại：054-354-2009 
  

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

に

伴
ともな

う主
おも

な支援一覧
しえんいちらん

 

 Danh sách các mục  trợ cấp 

mùa dịch Covid-19 

1. 特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

 

 Tiền trợ cấp cố định đặc biệt 

  ☎：0570-08-0567 9:00-20:00 

2．住居確保給付金
じゅうきょかくほきゅうふきん

 

 Tiền trợ cấp hỗ trợ đảm bảo nơi cư 

trú  

  ☎： 葵区 ：221-1082 

    駿河区：287-8652 

    清水  ：354-2107 

     8:30-17:15 

3．子育
こ そ だ

て世帯臨時特別給付金
せたいりんじとくべつきゅうふきん

 

Tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ nuôi con 

  ☎：354-2652  9:00-16:00 

4．国民健康保険
こくみんけんこうほけん

・ 

  後期高齢者医療傷病手当金
こうきこうれいしゃいりょうしょうびょうてあてきん

 

Tiền trợ cấp bảo hiểm y tế quốc gia, 

trợ cấp thương tật y tế cho người cao 

tuổi. 

   ☎：葵区  ：221-1070 

     駿河区：287-8621 

     清水  ：354-2141 

       8:30-17:15 

Khi có bất kỳ thắc mắc nào xin hãy 

liên hệ tới chúng tôi hoặc số điện thoại 

bên dưới để được giải đáp. 

 

 

新
あたら

しい被保険者証
ひほけんしゃしょう

の発送
はっそう

 Thông báo phát hành thẻ bảo hiểm mới 

Thẻ bảo hiểm có màu cam hiện tại có hạn đến 31 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 8 

sẽ chuyển sang thẻ bảo hiểm với màu tím nhạt, và được gửi tới các hộ gia đình 

vào cuối tháng 7. 

写真
しゃしん

を無料撮影
むりょうさつえい

します Chụp ảnh miễn phí để làm thẻ mynumber 

Liên hệ tới các ban quản lý thường trú các quận để đăng ký . Khi đi mang theo 

giấy đăng ký làm thẻ mã số cá nhân, hoặc bằng lái xe có công chứng có đính 

kèm ảnh. 

 



                          七夕
たなばた

 

      Lễ thất tịch– lễ hội ngưu lang chức nữ 

 Đây là một ngày lễ được bắt nguồn từ Trung Quốc và 

được lưu truyền ra khá nhiều nước Đông Nam Á. Tùy văn 

hóa và quan niệm từng nước cốt truyện có các dị bản 

khác nhau, nhưng bản chất câu truyện không hề thay đổi. 

Tại Nhật, ngày lễ này bắt đầu từ thời Nara và cho đế thời 

Eido được lan rộng trong dân gian. Truyện kể rằng ngày 

xưa có một nàng tiên giỏi thiêu dệt tên Orihime và chàng 

trai chăn bò tên Hikoboshi đem lòng mến mộ yêu thương 

nhau. Được sự cho phép của thần linh, cả hai kết hôn và 

sống những ngày tháng rất vui vẻ. Nhưng do mải vui chơi, nên cả hai đã lơ là công 

việc của mình. Khi thần linh thấy được liền rất tức giận và phạt hai người về hai bên 

bờ của Dải ngân hà. Nhìn hai người quá buồn bã đến mức thiếu sức sống, thần linh 

đã cho  phép hai người hặp nhau một năm một lần vào ngày 7 tháng 7 hàng năm. 

Đây không chỉ là câu truyện kể về tình yêu đôi lứa buồn bã và đáng thương mà người 

Nhật còn dùng cách truyền đạt dễ hiểu để giải thích và dạy trẻ em.  

 Vào ngày này, tùy từng vùng miền, địa điểm mà 

người ta tổ chức ngày lễ với quy mô lớn nhỏ và các 

hình nộm, bày trí cũng khác nhau. Đây cũng là một 

trong những ngày lễ được chú trọng tại Nhật. Ở 

Nhật các hình nộm được chọn trong trang trí là các 

nhân vật hoạt hình thiếu nhi, Anime , nhân vật trong 

các câu truyện tranh, câu chuyện dân gian. Các 

hình nộm sẽ được phóng to với nhiều màu sắc bắt 

mắt, rực rỡ và treo thành từng tầng, từng nhóm trải 

dài lối đi khu vực lễ hội. Kèm theo đó sẽ không thể 

thiếu các tiết mục nhảy múa dân gian ( tùy vùng 

miền), các cửa hàng bán đồ ăn đường phố takoya-

ki, yakisoba,jagapbata, ringo-ame, kushiyaki..v..v, 

hay các trại trò chơi như vớt cá vàng, bắn súng 

trúng thưởng..v...v. Nói theo cách dễ hiểu hơn các 

hoạt động được tổ chức trong lễ hội gần như giống với trung thu của Việt Nam. Ngoài 

ra, vào ngày này, mọi nơi sẽ trang trí cây niêu, hay cành niêu và treo các mảnh giấy 

có ghi điều ước lên đó. Người Nhật quan niệm rằng, nếu thành tâm và ước nguyện 

trong ngày này thì điều ước sẽ có thể thành sự thật. Học sinh thì ước học giỏi hơn, 

viết chữ đẹp hơn, đỗ đậu trong các kỳ thi sắp tới, hay đơn giản là được cho nhiều tiền 

tiêu vặt hơn. Người lớn thì ước có người yêu, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. 

 Lễ hội thất tịch ở Nhật là một trong những văn hóa đặc trưng của nước này. Khi tham 

gia lễ hội , bạn sẽ được trải nghiệm, cảm nhận văn hóa Nhật bản một cách dân dã 

nhất.   

 

Same の情報誌
じょうほうし

の内容
ないよう

 

   ＆外国語版
がいこくごばん

 

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 

Philipin. 

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 

ベトナム語
ご

で相談
そうだん

を 

対応
たいおう

する時間帯
じかんたい

 

Tiếp nhận tư vấn 

Thời gian: 13-17h(thứ 6) 

Điện thoại: 054-273-5931 

  (quận Aoi) 

 

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. 

 

              高校進学
こうこうしんがく

ガイダンス  Hướng dẫn học lên cấp 3 

Mục đích  : dành cho các học sinh và người bảo trợ không có tiếng Nhật là tiếng mẹ đẻ. Tại đây chúng tôi sẽ 

hướng dẫn, giới  thiệu cách tuyển chọn vào cấp 3, sinh hoạt tại trường cấp 3  cho các bậc cha mẹ đang mong 

muốn cho con học lên trung học phổ thông  và nâng cao ý thức, tầm quan trọng của việc học. 

Ngày giờ   :       ngày     tháng     ( thứ )      13:30-15:30 

Địa điểm   :        静岡市役所清水庁舎
しずおかしやくしょしみずちょうしゃ

３階
かい

３１３会議室
かいぎしつ

  

           静岡市清水区旭町
しずおかししみずくあさひまち

６－８ 

Đối tượng : học sinh tiểu học, cấp 2 và người bảo trợ ( tiếng nhật không phải tiếng mẹ đẻ) 



                      Go to  しずおかキャンペーン始
はじ

まります！ 

             Bắt đầu chương trình  đi tới Shiuzoka 
 Đây là chương trình phát vé giảm giá dành cho những người đi nghỉ ngơi, du lịch tại Shizuoka. Hãy đến Shizuoka 

để thưởng thức đặc sản , chuỗi ẩm thực, nông sản, hay thăm quan các địa điểm du lịch thôi nào. Vé giảm giá sẽ 

được sử dụng đối với các cơ sở nghỉ trọ, các cửa hàng , để biết thêm chi tiết và các nơi có thể sử dụng vé giản giá 

hãy truy cập trang chủ của tỉnh. 

Thời gian phát hành: từ ngày 19/6( kéo dài khoảng 1 tháng)               Hạn sử dụng : ngày 10 / 8 

Đối tượng: những người sống tại tỉnh Shizuoka, những người đã từng nghỉ  trọ tại Shizuoka. 

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 

NEXTワークしずおか 

           Nextwork shizuoka 
  

 Nextwork shizuoka là tổ chức hỗ 

trợ tìm việc làm dành cho người 

lớn tuổi( vẫn còn khả năng lao 

động) với tiêu chí hướng đến “100 

năm cuộc đời” và “ xây dựng thành 

phố bằng hoạt động của người lớn 

tuổi” . Tổ chức được thành lập 

tháng 6 năm 2019, dù mới đi vào hoạt động nhưng có 

nhiều lịch sử hoạt động, dù là tổ chức hỗ trợ người lớn 

tuổi nhưng thực tế những người 45 tuổi trở lên cũng đã tin 

tưởng và sử dụng dịch vụ này. Tại đây có cung cấp các 

thông tin tìm kiếm việc làm, huấn luyện, các buổi thuyết 

trình và các hoạt động tình nguyện. 

 

Địa chỉ: 〒420-8602 

        静岡市葵区追手町
しずおかしあおいくおいてまち

5-1静岡市役所静岡庁舎
しずおかしやくしょしずおかちょうしゃ

 

        新館2階
しんかん かい

 NEXTワークしずおか 

☎     054-254-2770 

FAX： 054-254-2771 

URL：  http://www.nextworkshizuoka.jp/  

              Thời gian làm việc: thứ 2~ thứ 6  9:00~16:00  

              (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) 

第17回留学生
だい  かいりゅうがくせい

による 

   日本語弁論静岡県大会
にほんごべんろんしずおかけんたいかい

 
 Cuộc thi hùng biện tiếng nhật do lưu học 

sinh tỉnh Shizuoka lần thứ 17 

  

 Đây là cuộc thi hùng biện tiếng nhật do lưu học sinh 

đang sinh sống  và học tập tại tỉnh Shizuoka. Với các 

chủ đề liên quan tới đời sống sinh hoạt thường ngày, 

ước mơ, hòa bình thế giới, so sánh đất nước của bản 

thân với Nhật Bản là những đềbài được đưa ra cho học 

sinh hùng biện. Thông qua chương trình giúp chúng ta 

hiểu rõ hơn về người nước ngoài, những gì đang xảy ra 

ở thế giới hay đơn giản chỉ là nghe kể về ước mơ và 

quá trình phấn đấu của họ. 

 

Ngày giờ : ngày 19 tháng 7   

                   (chủ nhật)   

     13:00-17:00 

Địa điểm  : グランシップ静岡
しずおか

   

           1001-1  

 

           (静岡県静岡市
しずおかけんしずおかし

） 

 



 

      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 

5-1 Ote-machi, Aoi-ku 

054-254-2111 

清水区役所
しみずくやくしょ

 

Ủy ban Shimizu 

6-8 Asahi-cho, Shimizu-ku 

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  054-221-1035 

3F 

054-221-1531 

3F (Văn phòng quận Aoi) 

054-354-2092 

2F 

Tư vấn dân  054-221-1053 

1F 

054-287-8698 

3F 

054-354-2036 

1F 

Hỗ trợ nuôi dạy trẻ 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 


