
令和 2年 11月 ベトナム語版ニュース・  11/2020 

Hiệp hội giao lưu quốc tế                             

                Thành phố  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 

第
だい

2回
かい

静岡
しずおか

わいわいワールドフェア 

 Lễ hội giao lưu Shizuoka Waiwai WorldFea 

lần thứ 2 
 Đây là lễ hội mọi người có thể thoải mái giao  lưu 

văn hóa với những người có những câu chuyện thú 

vị , đến từ các đất nước khác nhau.  

 Tại đây chúng tôi có tổ chức trải nghiệm mặc thử đồ 

truyền thống của các quốc gia, sưu tập dấu in, giới 

thiệu văn hóa, bán vé ăn nhà hàng, và các hoạt động 

vui chơi khác. 

 Ngày giờ: ngày 29/ 11 (chủ nhật)     11:00-15:00 

 Địa điểm: 青葉
あおば

シンボルロード 

JR静岡駅北口地下
しずおかえききたぐちちか

イベントスペースふしみやビル 

（葵区呉服町二丁目
あおいくごふくちょうふたちょうめ

）  

「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 ) 12:00-15:00 

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 Phili-

pin) 

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 

静岡
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 dụng tình nguyện viên cho lễ hội giao lưu 

Shizuoka Waiwai worldfea 

Thời gian  : 29/11(chủ nhật)   9:00 ~ 17:00 

Địa điểm   : 青葉
あおば

シンボルロード 

Nội dung  : hướng dẫn khách, lễ tân , trợ giúp các trại 

#Có hỗ trợ ăn trưa, trước ngày lễ hội chính thức có  

   phổ cập nội dung ( 28/11 (thứ 7) 14:00 ~ 15:30) 

Số lượng  : 50 người 

Thời hạn   : từ ngày 1/ 10(thứ 5) 

Đăng ký    : Fax hoặc gửi đơn đăng ký đến hiệp hội  

                    Đăng ký trực tiếp qua homepage 

Tell: 273-5931 

静岡市国際交流
しずおかしこくさいこうりゅう

（市役所静岡庁舎
しやくしょしずおかちょうしゃ

17階
かい

） 

Web: www.samenet.jp 

“にほんごクラブ”児童
じ ど う

・生徒向
せいとむ

け日本語教室
にほんごきょうしつ

  

      受講者募集
じゅこうしゃぼしゅう

 

 Tuyển sinh lớp học tiếng nhật dành cho học 

sinh “Japanese class” 

Thời gian:  Tháng 11 ngày 7, ngày 28 

                  Tháng 12 ngày 12, ngày 26 

Tổng 4 buổi ( tiểu học 13:00 ~ 14:30, trung học 15:00 ~ 

16:30 ) 

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

ビル4階
かい

会議室
かいぎしつ

 

    （葵区追手町
あおいくおうてまち

3－11） 

Nội dung: để cho học sinh có thể yên tâm an toàn sinh 

hoạt, chúng tôi sẽ dạy cho các em tiếng nhật hữu dụng 

trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, cách truyền 

đạt hay biểu hiện khi giao tiếp với người Nhật. 

Số lượng: khoảng 10 người/ 1 lớp(miễn phí ) 

Đăng ký : gọi điện hoặc đang ký qua Website của hiệp 

hội  

Người phụ trách: Tatara 



入学通知書
にゅうがくつうちしょ

を送付
そうふ

します 

  Gửi giấy báo nhập học 

  

 Vào giữa tháng 12 , giấy nhập học của các bạn học 

sinh tiểu học và trung học sẽ nhập học vào tháng 4 

năm sang năm.  

 Trường học của các con sẽ được phân chia tại các 

khu vực gần nơi bạn sinh sống. Nếu bạn có ý định 

muốn chuyển trường cho con hãy liên hệ tới ban hỗ 

trợ học sinh của tỉnh hoặc nhà trường. Yêu cầu sẽ 

được tiếp nhận từ tháng 11. 

 Nếu đến cuối tháng 12 mà chưa nhận được giấy 

nhập học liên hệ lại với ban hỗ trợ học sinh. 

児童生徒支援課
じ ど う せ い と し え ん か

  

（清水庁舎
しみずちょうしゃ

8階
かい

） 

☎ 354-2377 

FAX 354-7521  

2020年SAME 日本語教室
にほんごきょうしつ

(Japanese class) 

Lớp học tiếng nhật SAME năm 2020 

 Đây là lớp học với mục đích trọng tâm là luyện tập hội 

thoại, sử dụng các từ tiếng nhật cần thiết dùng khi 

chào hỏi, lễ nghĩa, mua sắm, bệnh viện trong đời sống 

hàng ngày. Hãy cùng nhau học vui vẻ nhé. 

1. 生活日本語教室
せいかつにほんごきょうしつ

 

Thời gian: 3/10/2020 ~ 6/3/2021    

                17:30  ~ 19:00 pm    20  buổi 

                 ( có thể tham gia giữa chừng) 

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

(葵区追手町
あおいくおうてまち

3－11） 

Đối tượng : người có thể hiểu giao tiếp đơn giản, 

người lần đầu tiên học tiếng nhật 

Chi phí : phí nhập học 1000 yên,  330 yên/ buổi 

      8600 yên ( bao gồm phí nhập học) 

2. できる日本語教室
にほんごきょうしつ

 ( học trực tuyến online) 

Cách thức : học online ( sử dụng ứng dụng Zoom) 

Thời gian : thứ 2, thứ 5    

                  20:00 ~ 21:00 pm     10 buổi 

Đối tượng : những người có thể hiểu tiếng nhật cơ 

bản 

Chi phí : phí nhập học 1000 yên, 1,100 yên/ buổi 

  

Đăng ký : điện thoại hoặc đăng ký qua WEB  của 

SAME  

 Tell: 054-273-5931 

(定住外国人向け
ていじゅうがいこくじんむけ

）店舗
てんぽ

サービス科
か

 

 Lớp học dịch vụ cửa hàng ( dành cho người 

nước ngoài có tư cách định trú) 

  

 Đây là lớp tập huấn có thể học tiếng nhật cũng như 

cách ứng xử trong kinh doanh. 

Thời gian tuyển sinh: ngày 14/9/2020 ~ 8/12/2020 

   ( người muốn gửi giữ con, hạn đến ngày 7/ 12) 

Số người: 15 người (nếu ít người đăng ký thì lớp học  

                                   có thể bị hoãn lại ) 

Thời gian tập  huấn  : ngày 15/1/2021 ~ 12/3/2021 

  (sẽ có huấn luyện hoàng ngày trừ thứ 7, chủ nhật, 

ngày lễ) 

Địa điểm: 名古屋大原学園
なごやおおはらがくえん

 静岡校
しずおかこう

 

Nội dung: tiếng nhật, ứng xử trong kinh doanh, thu 

ngân, hoạt động xin việc, úng xử tiếp khách v..v.. 

Chi phí: phí giáo án      5,258 yên (cả thuế) 

  Phí đăng ký kỳ thi chứng nhận tiếng nhật   5,000 yên 

          (kỳ thi chứng nhận tùy theo nguyện vọng ) 

Cách đăng ký: hãy liên hệ với ハローワーク gần nơi 

sinh sống nhất. 

            納期
の う き

              Hạn đóng phí công cộng 

● 介護保険料
かいごほけんりょう

  lần 5       ngày 25/11 (thứ 4) 

         Phí  bao hiểm điều dưỡng 

● 後期高齢者医療保険料
こうきこうれいしゃいりょうほけんりょう

 lần 4  ngày 30 /11 (thứ 2) 

           Phí bảo hiểm trị liệu người già  

● 国民健康保険料      
こくみんけんこうほけんりょう      

   lần 6        ngày 30/11 

          Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân  

● 国民年金保険料      
こくみんねんきんほけんりょう      

   tháng 10         ngày 30/11 

        Phí bảo hiểm lương hưu quốc dân 

英語
え い ご

でいろんな国
くに

の人
ひと

と 

           オンラインでカフェトーク 

 Café online với những người đến từ nhiều đất 

nước khác nhau bằng tiếng Anh 

  

 Sử dụng phần mềm ZOOM, nên các bạn hãy tham 

gia khóa học tại nhà. 

Thời gian: 20 /12 (chủ nhật)    10:00 ~ 12:00 

Số lượng: 30 người 

Phí          : 2,200 yên 

Đăng ký :  

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố 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

 

☎ 273– 5931 

Web: www.samenet.jp 

Hạn đăng ký : 17:00 ngày 11 tháng 12 ( thứ 6) 



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 

Go toトラベルキャンペーン 

  Bạn đã biết gì về “ Go to travel campaign” 

chưa? 

Mục đích: đây chính sách ủng hộ du lịch,do nhà nước hỗ 

trợ. Bao gồm du lịch đi về trong ngày hay du lịch nghỉ 

dưỡng lên đến 50 % tổng chi phí. Với mục đích muốn vực 

dậy nhu cầu du lịch trong nước đang chịu ảnh hưởng 

nặng nề của dịch Covid-19. 

Các khoản mục được hỗ trợ:  sẽ được hỗ trợ 35% trên 

tổng tiền của các sản phẩm du lịch(tổng chi phí dịch vụ du 

lịch) , và 15 % còn lại sẽ được phát hành bằng “ phiếu 

giảm giá chung khu vực “. Phiếu giảm giá này sẽ được sử 

dụng rộng rãi bởi các cửa hàng thành 

viên đã đăng ký của điểm du lịch để 

thúc đẩy tiêu thụ của toàn khu vực. 

Thời hạn : bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 

năm 2020  đến dự tính ban đầu là 

tháng 1 năm 2021 

Cách đăng ký:  du khách có thể đăng 

ký từ các công ty du lịch, trang web 

đặt phòng trực tuyến và các  công ty dịch vụ . Ban đầu 

bạn sẽ cần làm thủ tục xin hoàn tiền sau chuyến du lịch 

của mình, nhưng từ ngày 27 tháng 7, các chi phí của các 

sản phẩm du lịch đã được chiết khấu nên du khách có thể 

sử dụng ngay khi làm thủ tục. 

Ngoài ra:  theo  tổng cục du lịch “ tùy thuộc vào tình hình 

dịch bệnh, chúng tôi sẽ ứng phó linh hoạt bằng cách thu 

hẹp khu vực thực hiện”, và sẽ có thay đổi về chính sách 

hoạt động đối với cả khách du lịch. Ngoài ra nếu đạt đến 

địch mức ngân sách đã đưa ra thì chương trình có thể kết 

thúc sớm hơn so với dự định. 

災害
さいがい

に備
そな

えて 自
みずか

らの命
いのち

を守
まも

るために 

 Chuẩn bị cho thiên tai  tự bản thân bảo vệ 

tính mạng 

Đễ bảo vệ tính mạng, sự an toàn cho bản than và gia 

đình, từ bây giờ hãy chuẩn bị tinh thần, đồ trang bị, 

biện pháp phòng bị  cho tình huống xấu nhất khi xảy 

ra. 

1. Xác nhận những nơi có khả năng hư hại nguy 

hiểm từ “静香市防災
しずかしぼうさい

マップ” 

2. Xác nhận lại vật dụng trang 

bị cần dùng khi xảy ra thiên 

tai 

3. Dịch vụ tiện ích thu thập 

thông tin thiên tai 

● 静岡防災
しずおかぼうさい

メール  

           Tin nhắn phòng chống 

thiên tai tỉnh Shizuoka 

● 緊急情報
きんきゅうじょうほう

メール 

      Tin nhắn thông tin khẩn cấp 

● 同報無線
どうほうむせん

、電話案内
でんわあんない

サービス 

      Dịch vụ hướng dẫn điện thoại không dây 

● テレビ（データ放送
ほうそう

）等
など

 

    Các phương tiện truyền 

         thông như Tivi 

Lễ hội ánh sáng  

1. 青葉
あ お ば

シンボルロードイルミネーション                2. 清水都心
しみずとしん

WF
ウォーターフロント

地区
ちく

・イルミネーション 

        Ngày giờ: 13/11/2020 ~ 14/2/2021                                             Ngày giờ : giữa tháng 11 ~ 28/2 

        Thời gian lên đèn :16:30~22:00                                                 Thời gian lên đèn :17:00~22:00 

         (Từ 13/12 ~ 13/1 thời gian kéo dài tới 24:00)                            Địa điểm : 清水駅東口広場
しみずえきひがしぐちひろば

、 

                                                                                                              清水日の出
しみずひので

マリンパーク人工海浜
じんこうかいひん

 

                                                             （清水区港町一丁目
しみずくみなとちょういっちょうめ

） 



      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 

 

葵区市役所 

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 

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 


