
令和 2年 9月 ベトナム語版ニュース・  09/2020 

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. 

 

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 

防災特集
ぼうさいとくしゅう

       Tính năng phòng chống thiên tai 

 Ngày 1 tháng 9 là ngày phòng chống thiên tai. Nhân cơ hội này hãy kiểm tra các  nơi nguy hiểm xung quanh 

và địa điểm lánh nạn, đường đi và phương thức lánh nạn. Sau đó, hãy tận dung chế độ trợ giúp, bản đồ thiên 

tai để chuẩn bị đối sách phòng chống  

耐震対策補助制度
たいしんたいさくほじょせいど

をご利用
り よ う

ください hãy sử dung chế độ hỗ trợ đối sách chống động đất. 

 Đối tượng:  nhà gỗ cũ được xây từ trước năm showa 56 ngày 31 tháng 5. 

 Chế độ :  

    - わが家
や

の専門家診断
せんもんかしんだん

（調査
ちょうさ

）nhà chuyên môn sẽ kiểm tra tình trạng nhà ở ( miễn phí ) 

    - 補強計画
ほきょうけいかく

＋補強工場
ほきょうこうじょう

 lên kế hoạch hỗ trợ,  thực thi hỗ trợ   

  ( hỗ trợ 80% chi phí với mức dưới 100 man yên ) 

    - ブロック塀等
べいなど

耐震化促進事業
たいしんかそくしんじぎょう

 cải  thiện hàng rào bảo vệ ( củng cố hoặc gỡ bỏ) 

    - 非木造住宅耐震診断事業
ひもくぞうじゅうたくたいしんしんだんじぎょう

 kiểm tra, báo giá dành cho những nhà không phải bằng gỗ được xây trước 31  

  tháng 5  shouwa 56. 

    - 耐震
たいしん

シェルター整備事業
せいびじぎょう

  thiết lập nơi cư trú chống động đất 

    - 家具等固定推進事業
かぐなどこていすいしんじぎょう

 dành cho những hộ gia  đình có người cao tuổi, hỗ trợ cố định dụng cụ, vật dụng    

  trong nhà.                                       

 Liên hệ : ban chỉ đạo kiến trúc  建築指導課
けんちくしどうか

 ☎ 221-1124 

浸水被害
しんすいひがい

を防
ふせ

ぐ下水道
げすいどう

 sự phòng chống thiệt hại do ngập lụt của cống nước 

 Vai trò:  cống nước ngoài vai trò xử lý nước thải từ các hộ gia đình, còn tham gia xả nước mưa ra song , biển 

để hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra .  Ngày 10 tháng 9 là ngày của cống nước, từ khi lập xuân vào ngày 

này vào đúng  ngày thứ 220 , ngày xưa vào ngày này đã có bão lớn, từ đây với vai trò xử lý nước mưa, ngày 

của cống nước được quy định từ đây. 

 Chuẩn bị:  tại ban quy hoạch cống nước có  thiết lập bản đồ cảnh báo ngập lụt, chung ta sẽ biết được chỗ nào 

có khả năng ngập lụt, độ sâu là bao nhiêu, độ an toàn của đường lánh nạn khi xảy ra tình trạng khan cấp. Hãy 

nhận bản đồ tại các ủy ban, cơ sở hành chính tại quận huyện đang ở.   Liên hệ : 下水道計画課
げすいどうけいかくか

 ☎ 270-9215 

会社
かいしゃ

や家庭
か て い

の救 急 箱
きゅうきゅうばこ

の中身
な か み

を見直
み な お

そう kiểm tra lại hộp cấp cứu của gia đình và công ty 

 Vật dung cần thiết: dung dịch khử trùng, băng gạc, băng dán cá nhân, kéo, bông y tế,  nhíp, bông tăm, khan 

tay, khẩu trang, khăn mặt, thuốc nhỏ mắt , thuốc nhỏ mũi, thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm, thuốc dạ dày, tiêu 

chảy, khăn giấy, khă n ướt, sổ thuốc, dung cụ văn phòng( bút viết). 



国勢調査
こくせいちょうさ

にご協 力
きょうりょく

ください  

  Hãy cùng trợ giúp điều tra dân sô 

quốc gia 

Đối tượng: những người đang sống tại tỉnh cho đến 

thời điểm mùng 1 tháng 10 ( sống trên ba tháng tại 

tỉnh, di chuyển cư trú đến tỉnh). Bao gồm cả người 

nước ngoài. 

Phương thức điều tra: 

 1. từ ngày 14 tháng 9 sẽ phân phát hồ sơ điều tra 

 2. khai báo điều tra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 7  

    tháng 10 thông qua internet 

 3. khai báo  điều tra thông qua đơn  từ ngày 1 tháng  

    10 đến ngày 7 tháng 10 nếu trong trường hợp  

     không sử dụng được internet . Gửi lại cho ban  

     hành chính qua đường bưu điện ( không cần dán  

     tem) 

 4. gửi lại giấy điều tra từ ngày 8 tháng 10  đến 20  

     tháng 10 

  

令和
れ い わ

3年
ねん

4月
がつ

 認定
にんてい

こども園
えん

・保育園
ほいくえん

・幼稚園
ようちえん

などの入園受付
にゅうえんうけつけ

を始
はじ

めます。 

 Bắt đầu tuyển sinh nhập học cho trẻ vào 

mẫu giáo, nhà trẻ, vườn trẻ có cấp phép 

tháng 4 năm 2021. 

1．Phân loại chứng nhận: tùy từng độ tuổi, thời gian 

giữ trẻ mà phân ra làm ba loại số 1, số 2, số 3. Sau 

đó sẽ dựa vào tình trạng của người nuôi dưỡng ( bố, 

mẹ ) về tài chính, thời gian làm việc, hoàn cảnh gia 

đình để làm cơ sở xét duyệt trẻ vào loại số nào. 

2．Phân phát giấy tờ tuyển sinh, thời gian đăng ký : 

cả ba loại đã nêu trên đều phân phát  từ ngày 17 

tháng 9 và  bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sẽ mở đăng 

ký. 

3．Nhà trẻ dành cho trẻ em khuyết tật: tùy vào từng 

nhà trẻ công hay tư sẽ có chính sách hỗ trợ khác 

nhau. Nếu con em bạn có vấn đề gì cần lưu ý xin 

hãy trao đổi với nhà trẻ bạn nguyện vọng. 

Liên hệ để biết thêm thông tin:  

● tư vấn trực tiếp: thứ 4 mỗi tuần 10:00-14:00 

● Tư vấn qua điện thoại: 

2,4,6 mỗi tuần 10:00-15:00 

Lưu ý: ngày 11-14/8,  ngày 

28/12– ngày 5/1 ,ngày 29/3-31/3 

không tiếp nhận tư vấn 

静岡市私立幼稚園連合会
しずおかししりつようちえんれんごうかい

  

(事務局
じむきょく

 静岡豊田幼稚園
しずおかとよだようちえん

 ☎ 281-0666） 

令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

SAME 日本語教室
にほんごきょうしつ

 

Lớp học tiếng nhật SAME năm 2020 

 Chúng tôi bắt đầu lớp học tiếng nhật được sử dụng 

mật thiết trong đời sống hàng ngày. ( trực tiếp và 

online) 

1. 生活日本語教室
せいかつにほんごきょうしつ

 

Cách thức : tùy giáo viên tiếng nhật sẽ tổ chức học trực 

tiếp theo lớp. 

Thời gian: 3/10/2020~13/3/2021    17:30~19:00    20 

buổi 

Địa điểm : しずおか焼津信用金庫追手町
やいづしんようきんこおうてまち

ビル4階会議室
４かいかいぎしつ

 

Đối tượng : trình độ sơ cấp, người lần đầu tiên học 

tiếng nhật 

Số lượng : 16 người 

Chi phí : 8600 yên ( bao gồm phí nhập học, và giáo án) 

2. できる日本語教室
にほんごきょうしつ

 

Nội dung: mục đích nâng cao khả năng hội thoại, chú 

trọng năng lực đối thoại tiếng nhật thông qua sử dụng 

sách giáo khoa “できる日本語
に ほ ん ご

”  

Cách thức : học theo nhóm online 

Thời gian : thứ 2, thứ 5     20:00-21:00     10 buổi 

Đối tượng :  những người có trình độ sơ cấp đến trung 

cấp 

Số lượng : 4-10 người 

Chi phí : 12000 yên ( bao gồm phí đăng ký) 

Đăng ký : điện thoại hoặc đăng ký qua WEB  của SAME 

Người phụ trách: tatara  (trụ sở chính Shizuoka) 

「外国人住民
がいこくじんじゅうみん

のための無料相談会
むりょうそうだんかい

」を開催
かいさい

しま

す 

Tư vấn miễn phí dành cho người dân ngoại 

quốc 

Hỗ trợ tư vấn miễn phí về pháp luật, hành chính dành 

cho người ngoại quốc, hoặc người có liên quan đến 

người ngoại quốc. 

Thời gian: ngày 29 tháng 11 ( chủ nhật ) 12:30-15:30 

Địa điểm: ふしみやビル会議室
かいぎしつ

 （葵区呉服町
あおいくごふくちょう

2-3-1） 

Đối tượng: người ngoại quốc đang cư trú và người có 

liên quan đến người ngoại quốc. 

Nội dung: tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật 

cũng như hành chính 

Có thông dịch viên : tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Bồ 

Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng  Việt, tiếng Philipin) 

Thắc mắc: điện thoại đến trụ sở Shimizu để đăng ký. 

Chúng tôi sẽ ưu tiên những người đăng ký trước nhưng 

ngày hôm đó mọi người có thể đến trực tiếp hội trường. 

Tell: 354-2009 



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 

市
し

のお知
し

らせ   Thông báo từ ủy ban  

1. 年に一度
ね ん に い ち ど

は胸部
きょうぶ

レントゲン検査
け ん さ

を受診
じゅしん

しよう 

   Ngăn chặn bệnh lao hãy chụp X quang  ngực một năm 

một lần. Từ ngày 24-30 tháng 9 là tuần phòng chống bệnh 

lao. 

2. 水道料金
すいどうりょうきん

の基本金
きほんきん

を10月使用分
１０がつしようぶん

から改定
かいてい

します  

   Từ tháng 10 tiền nước sẽ bị thay đổi.  Phí nước sẽ tăng 

thêm 352 yên ( cả thuế) vào mỗi tháng, trung bình mỗi 

ngày  

  sẽ tăng thêm 10 yên. 

3. 児童扶養手当振り込み
じ ど う ふ よ う て あ て ふ り こ み

のお知
し

らせ  

tiền hỗ trợ nuôi con cùa tháng 7-8 sẽ được chuyển khoản 

vào 11/ 9 

幼稚園
ようちえん

・保育園
ほいくえん

・認定
にんてい

こども園
えん

などの利用
り よ う

の

無償化
むしょうか

について 

miễn phí học phí vườn trẻ, mẫu giáo , trường 

trẻ em chính quy 

1.  Vườn trẻ, mẫu giáo, trường trẻ em chính quy  

  - miễn phí cho trẻ từ 3~5 tuổi 

   -  miễn phí cho trẻ từ 0-2 tuổi cho hộ gia đình  thuộc   

  diện miễn thuế thị dân. 

    *trường hợp mẫu giáo sẽ được miễn giảm tối đa 2  

      man  

  5700 yên/tháng 

2. Dịch vụ giữ trẻ của mẫu giáo  

      - miễn giảm tối đa 1 man 1300 yên/tháng 

        cho trẻ từ 3-5  

        tuổi 

      - trẻ 3 tuổi thuộc hộ gia đình được miễn thuế thị  

        dân sẽ  

        được miễn giảm tối đa 1 man 6300 yên/ tháng. 

3. Cơ sở giữ trẻ không được công chứng   

      - trẻ 3-5 tuổi miễn giảm 3 man 7000 yên/ tháng 

   - trẻ 0-2 tuổi thuộc hỗ gia đình được miễn thuế thị  

        dân  

        giảm tối đa 4 man 2000 yên/ tháng. 

4. Hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật trước khi nhập học 

     - miễn phí cho trẻ từa 3-5 tuổi 

Liên hệ để biết thêm chi tiết 

幼保支援課 
よ う ほ し え ん か  

☎ 354-2626 

「第2回静岡
だい２かいしずおか

わいわいワールドフェア」当日
とうじつ

ボ

ランティア募集
ぼしゅう

 

Tuyển tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện 

     Shizuoka waiwai worldfair 

Thời gian: ngày 29 /11/2020 ( chủ nhật)  9:00-17:00 

                    Thời gian sự kiện 10:30-15:30 

Địa điểm : 青葉
あ お ば

シンボルロード（静岡市葵区
しずおかしあおいく

） 

Đối tượng: mọi đối tượng  50 người 

Đăng ký: điện thoại , tin nhắn, Fax, gửi bưu điện . 

Giấy đăng ký có thể nhận tại trụ sở chính Shizuoka, 

trụ sở shimizu hoặc trên WEB của hiệp hội. 

Thắc mắc:  Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka  

        静岡市国際交流協会本部
しずおかしこくさいこうりゅうきょうかいほんぶ

 Tell: 054-273-5931 

Nội dung: lễ tân, hỗ trợ các trại nhóm, quầy trang 

phục dân tộc, sắp xếp hội trường. 

Có hỗ trợ ăn trưa. Ngày trước sự kiện sẽ có hướng 

dẫn (28/11  14:00-15:00) 

Người phụ trách:  Ishikuro  ( trụ sở chính Shizuoka) 

大規模災害時
だ い き ぼ さ い が い じ

、けが人
にん

・病人
びょうにん

はまず救護所
きゅうごじょ

へ 

Khi xảy ra thiên tai lớn, trước hết hãy đưa người bị 

thương và người bị bệnh đến nơi cứu trợ trước. 

 

・xác định trước nơi cứu trợ nằm ở đâu. 

・xác nhận các trợ cấp có thể được hỗ trợ. 



      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, 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 

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 


