
 

Hiệp hội giao lưu quốc tế                             

                            Tỉnh Shizuoka 

令和 2年 ８月 ベトナム語版ニュース・  08/2020 

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
あおいくおうてまち

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
しみずくあさひちょう

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 

 

新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

を踏
ふ

まえた 災害時
さいがいじ

の避難行動
ひなんこうどう

について 考
かんが

える 

 Điểm lại hoạt động sơ tán trong tình trạng vẫn có dịch lây nhiểm Covid-19 

 Với tình trạng dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, cần đặc biệt chú ý khi phải lánh nạn. Cần ý thức 

rằng tính mạng của mình do mình bảo vệ, khi lánh nạn hãy chú ý  tránh “３密
みつ

”, bảo vệ vệ sinh môi trường 

xung quanh, tuân theo hành động lánh nạn đúng đắn. 

                                                                                                       Liên hệ: 危機管理課
き き か ん り か

 ☎221-1236 

 Điều quan trong nhất khi lánh nạn 

  Khi xảy ra thảm họa, những người có mặt ở nơi nguy hiểm cần lánh nạn ngay. 

① Nhất thiết tất cả mọi người phải lánh nạn sao? 

   Lánh nạn là chạy thoát khỏi vấn nạn. Những người đang ở nơi an toàn thì không cần đi đến nơi lánh nạn hay   

     địa điểm cư trú lánh nạn. Vì thế , thường ngày hãy chú ý xác định độ an toàn của nhà bạn đang ở. 

② Khi nào thì cần lánh nạn? 

    Tại tỉnh bạn sinh sống, khi có khả năng phát sinh thảm họa thì thông qua đường truyền không dây, tin nhắn    

     khẩn cấp, thông tin phòng chống thảm họa radio. Thông qua tin nhắn phòng chống thảm họa , thông tin phòng  

     chống thảm họa sẽ được phát gửi,dựa vào đó hãy phán đoán khi nào cần lánh nạn. 

③ Đi tới đâu để lánh nạn? 

    Nơi lánh nạn không chỉ là những trường tiểu học, trung học hay các cơ sở học tập cộng  

    đồng, còn nhà có độ an toàn tuyệt đối của người thân hay người quen hoặc hãy liên hệ  

    với hội tự quản khu vực để xác nhận lại địa điểm tập trung của khu vực mình sinh sống.  

④ Nếu lánh nạn trong ô tô thì có được không? 

    Khi có mưa lớn thì sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển và sinh hoạt trong ô tô. Vì thế trong   

    trường hợp bất đắc dĩ không có cách nào khác thì hãy cẩn trọng chú ý tình hình xung  

    quanh khi di chuyển hay sinh hoạt trpng ô tô. 

⑤ Cơ sở lánh nạn, địa điểm lánh nạn có khả năng biến thành “3密
みつ

”không? 

    Tại cơ sở lánh nạn , địa điểm lánh nạn là nơi tập trung của rất nhiều người. Để tránh tỉ lệ  “tiếp xúc gần”, “tập  

    trung đông”, “không gian kín” thì tỉnh đã cố gắng mở rộng không gian lánh nạn. Mọi người cần tuân thủ chỉ thị  

    lánh nạn và giữ vệ sinh an toàn khu vực xung quanh, giữ khoảng cách giữa  người này và người khác. Cần  

    rửa tay, bịt miệng khi ho và chung sức thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh cơ bản. 

 Cần chuẩn bị các vật dụng khi sơ tán lánh nạn. 

 Vật có giá trị (tiền mặt, sổ ngân hàng, con dấu, bằng lái xe…), số lượng 3 ngày của thực phẩm khẩn cấp (bánh 

mì, đồ hộp và thực phẩm không cần dùng lửa chế biến, nước lọc…), thuốc y tế( với trường hợp người lớn tuổi và 

người bệnh  đang trong quá trình điều trị), quần áo (quần áo bên ngoài, quần áo nội y, khăn bông…), đài radio

( khuyến khích loại nghe được FM), đèn pin, pin dự phòng. 

 Khi có em bé và trẻ nhỏ thì cần chuẩn bị sữa bột, bỉm và các vật dụng thiết yếu cần phải có khác. 



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 

thiết. 

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. 

 

駿府城公園
すんぷじょうこうえん

で初心者
しょしんしゃ

ジョギング教室
きょうしつ

 

Lớp học chạy bộ dành cho người mới tại công viên 駿府城
すんぷじょう

 

Thời gian     : mùng 3 tháng 9 (thứ 5)   19:00-20:30 ( tổng 2 buổi) 

                      dự tính ngày 17 tháng 9( có thể bị hoãn do thời tiết) 

Nội dung      : có thể học được cách chạy đúng cách, chạy  

                      vui vẻ không quá sức. 

Đối tượng    :10 người trưởng thành mới bắt đầu tham gia bộ  

                      môn chạy bộ 

Chi phí         : 1000 yên 

Đăng ký       : điện thoại tới hiệp hội thể dục thể thao của tỉnh  

                       市体育協会
したいいくきょうかい

 

            ☎:654-5151 

                        ->  Bắt đầu từ 9 giờ sáng  

                              ngày 17 tháng 8 (thứ hai) 

忘れていませんか？特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

の申請期限
しんせいきげん

は９/７（月）（消印有効
しょういんゆうこう

）です 

 Bạn có quên gì không? Hạn đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt là  

                                                                              ngày 7 tháng 9(thứ 2)(hiệu lực con dấu) 

 Những người vẫn chưa đăng ký tiền trợ cấp sẽ được  gửi thông báo khuyến nghị vào giữa tháng 7, vì thế hãy 

nhanh chóng hoàn thành và gửi giấy đăng ký. Trường hợp không nhận được giấy khuyến nghị hay đơn đăng 

ký hoặc không có biết cách đăng ký thì hãy liên hệ đến đây. 

 静岡市新型
しずおかししんがた

コロナなんでも相談
そうだん

ダイヤル  

    Đường dây hỗ trợ tư vấn những vấn đề liên quan tới Covid-19 tỉnh Shizuoka 

Hot ひといきコンサート 

Buổi hòa nhạc hơi thở nóng bỏng 

 

Thời gian  : ngày 19 (thứ 4), ngày 20 (thứ 5) tháng 8  12:00-12:50 

Địa điểm   : ủy ban tỉnh quận Shimizu tầng 3 市役所清水庁舎3階 

Nội dung   : trình diễn  

                  1.  樽井直美(dương cầm)、 

             佐々木優樹(guita)、石川裕子(marimba) 

                  2．Nhóm グルーポ エスカーラ： 

             長島忠之(arpa)、パブロ・テロネス  

             (charango guita)、田中淳子(panflute) 

Đối tượng  :  mỗi buổi 80 người (miễn phí) 

Đăng ký     :  điện thoại tới ☎ 200-4894 

                        Từ 9:00 ngày 5 tháng 8 ( thứ 4) 

Thắc mắc   : ban quảng bá công dân 

8月！確認
かくにん

しましょう  Cùng kiểm tra lại tháng 8 nào! 

1.  新
あたら

しい健康保険証
けんこうほけんしょう

 : thẻ bảo hiểm mới 

2．特別定額給付金
とくべつていがくきゅうふきん

の申請
しんせい

 : đăng ký trợ cấp cố định đặc biệt         

3．児童扶養手当現状届
じどうふようてあてげんじょうとどけ

 :  trợ cấp hiện trạng cho người có phụ thuộc nuôi con nhỏ 



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 

ひとり親世帯
おやせたい

臨時特別給付金支給
りんじとくべつきゅうふきんしきゅう

について 

                            Hỗ trợ lợi ích đặc biệt dành cho hộ gia đình  bố mẹ đơn thân 

 Do ảnh hưởng dịch của Covid-19, gây hậu quả giảm thu nhập và tăng gánh nặng đối với các hộ gia đình bô 

mẹ đơn thân.  Chính phủ có mở rộng gói hỗ trợ lợi ích đặc biệt như sau.  Cách thức đăng ký xin hãy liên hệ 

lại. 

1. 児童扶養手当受給者世帯
じどうふようてあてじゅきゅうしゃせたい

などへの給付
きゅうふ

      Lợi ích dành cho những hộ gia đình nhận trợ cấp nuôi con. 

Đối tượng: 1 trong 3 đối tượng sau 

                  A.  Có nhận trợ cấp nuôi con của tháng 6 năm 2020 

                  B.  Có nhận các trợ cấp đặc biệt khác nên không thuộc diện nhận trợ cấp nuôi con tháng 6 năm  

                       2020( ví dụ như lương hưu, trợ cấp người cao tuổi, trợ cấp tai nạn nông nghiệp, đền bù bảo  

                       hiểm….) 

         C. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh tế gia đình có thay đổi đột ngột, thu    

       nhập xuống dưới mức trung bình so với người thuộc diện nhận trợ cấp  

       nuôi con. 

Số tiền được trợ cấp:  5 man yên cho 1 hộ gia đình 

                                    Từ người con thứ hai trở lên  mỗi người ứng với 3 man yên 

Đăng ký.:    A:           không cần đăng ký 

                   B và C : cần đăng ký 

2. 収 入
しゅうにゅう

が減 少
げんしょう

した受給者
じゅきゅうしゃ

などへの給付
きゅうふ

   Trợ cấp dành cho hộ gia đình có thu nhập giảm. 

Đối tượng: Dành cho các hộ gia định thuộc dạng A và B như trên có chịu sự ảnh hưởng  

                  của dịch Covid-19 khiến kinh tế gia đình thay đổi đột ngột , thu nhập giảm  

                  mạnh. 

Số tiền trợ cấp: 5 man yên cho 1 hộ gia đình. 

Đăng ký:   gửi đơn đăng ký lại ( đơn đăng ký sẽ được phát gửi 31 tháng 7), hoặc tháng 8  nộp đơn trợ cấp   

                 hiện trạng của người phụ thuộc nuôi con nhỏ 児童扶養手当現状届
じどうふようてあてげんじょうとどけ

. 

Liên hệ :      ひとり親世帯臨時特別給付金事務局
おやせたいりんじとくべつきゅうふきんじむきょく

（市役所清水庁舎
しやくしょしみずちょうしゃ

9階
かい

）☎: 354-2370 

駿河湾
するがわん

フェリーに無料
むりょう

で乗
の

れる？ 

        Miễn phí vé du thuyền vịnh Suruga? 

 Nội tỉnh Shizuoka đang phát hành chiến dịch phát vé lên thuyền miễn phí dành cho học sinh tiểu học. Trải 

nghiệm du thuyền vịnh Suruga, chúng ta có thể nhìn thấy núi phú sĩ tráng lệ,  tận hượng các thiết bị thú vị 

được lắp đặt trên du thuyền. Nhất định hãy trải nghiệm sự thú vị này của vịnh Suruga 

  Thời gian: 1 tháng 9 -  31 tháng 3 năm 2021 



      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, Suru-

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 054-221-1061 

1F 

054-287-8611 

1F 

054-354-2126 

1F 

Bảo hiểm 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 

     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-


