
Hiệp hội giao lưu quốc tế                             

                Thành phố  Shizuoka 

令和 3年 1月 ベトナム語版ニュース・  1/2021 

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 

外国語情報誌
がいこくごじょうほうし

が変
か

わります 

 Có sự thay đổi về tạp chí thông tin 

                                            tiếng nước ngoài 

 Cảm ơn mọi người đã đón đọc các tập tạp chí thông tin 

của hiệp hội giao lưu quốc thành phố Shizuoka. Bắt đầu 

từ tháng 4 năm 2021, tạp chí thông tin tiếng nước ngoài 

sẽ thay đổi từ báo giấy chuyển sang phát hành tại trang 

net  

                                  “Helpline Shizuoka City”  

(facebook.com/helpline.shizuokacity). Vẫn rất mong 

được sự ủng hộ của mọi người. 

＜清水日本語交流
しみずにほんごこうりゅう

の会
かい

＞ 日程表
にっていひょう

 

 Lịch trình của “ buổi giao lưu tiếng nhật 

Shimizu” 

           Khóa học tiếng nhật định kỳ 

 1. Lớp học thứ 3  

 Địa điểm  : 岡生涯学習交流館 2階講義室 

 Thời gian : buổi tối 7:00 ~ 8:30 

 Lịch học  : kỳ 3  (10 buổi) 

                  tháng 1(ngày 12,19,26), tháng 2(ngày 2,9,16),  

                  tháng 3(ngày 2,9,16,23)      

 2. Lớp thứ 6  

 Địa điểm  : 辻生涯学習交流館 2階会議室3 

 Thời gian : 10:00 ~ 11:30 

 Lịch học  : kỳ 3 (10 buổi) 

                  tháng1(ngày15,22,29),tháng(ngày5,12,19,26) 

                  tháng 3(ngày 5,12,19) 

 3. Lớp thứ 7 

 Địa điểm  : 辻生涯学習交流館 2階講義室 

 Thời gian : buổi tối 7:00~ 8:30 

 Lịch học  : kỳ 3(10 buổi) 

                  tháng1(ngày9,16,23,30),thán(ngày6,13,20,27)  

          tháng 3(ngày 6,13) 

Liên hệ : Tel: 050-5435-9006 

               Mail: shimizu.nihongo.1990@gmail.com 

小
しょう

・ 中学校
ちゅうがっこう

へ 入学
にゅうがく

、 就学中
しゅうがくちゅう

の児童
じどう

・生徒
せいと

への

援助等
えんじょとう

について 

Thông tin về chế độ hỗ trợ học sinh, trẻ 

em đang trong thời kỳ đi học, nhập học 

tiểu học, trung học. 

1.Hỗ trợ một phần chi phí dụng cụ học tập cho 

người bảo hộ của những học sinh tiểu , trung học 

đang theo học các trường công lập. 

Đối tượng: những người đang hưởng hỗ trợ cuộc 

sống. 

 

2. Hỗ trợ đặc biệt,trợ cấp khuyến khích giáo dục 

Đối tượng: những người có khó khăn về kinh tế, 

tổng thu nhập của cả gia đình (đã trừ đi chi phí bảo 

hiểm) thấp hơn so với mức công nhận do thành 

phố đề xuất. 

 

 Hướng tới các hộ gia đình cho con (tiểu học, trung 

học) đang theo học các trường công lập mà có khó 

khăn về kinh tế, để hỗ trợ chi phí ăn uống, dụng cụ 

học tập thì có chế hộ trợ cấp học sinh. Đó là hai 

chế độ 1 và 2 như trên.  

 Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh 

có con ( tiểu/trung  học) đang theo học tại các 

trường công lập của thành phố , sẽ có hỗ trợ một 

phần về chi phí dụng cụ học tập ( vở, bút viết.v..v..), 

dụng cụ đi học (cặp sách, đồng phục, giày đồng 

phục, áo khoác, mũ,..v..v..) và chi phí ăn tại 

trường . Khi đăng ký xin hỗ trợ thì cần nộp các hóa 

đơn thanh toán nên hãy lưu trữ hóa đơn. 

Liên hệ : ban hỗ trợ học sinh,sinh viên  

               児童生徒支援課
じどうせいとしえんか

 ☎354-2532 

Để biết phương thức đăng ký và điều kiện đăng ký 

hãy xem tại homepage của thành phố hoặc liên hệ 

trực tiếp tới các trường. 

 



 
納期
の う き

 

 Hạn đóng phí  

・市民税
しみんぜい

・県民税
けんみんぜい

 kỳ 4     ngày 1/2 (thứ 2) 

     Thuế thị dân, thuế tỉnh 

・国民健康保険料 
こくみんけんこうほけんりょう 

kỳ 8   ngày 1/2 (thứ 2) 

    Phí bảo hiểm quốc dân 

・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

 kỳ 6 ngày 1/2 (thứ 2) 

     Phí bảo hiểm trị liệu người cao tuổi  

・介護保険料
かいごほけんりょう

 kỳ 7 ngày 25/1 (thứ 2) 

    Phí bảo hiểm điều dưỡng 

・国民年金保険料
こくみんねんきんほけんりょう

 của tháng 12  ngày 1/2(thứ 2) 

    Phí bảo hiểm lương hưu quốc dân 

リバウェル井川
い か わ

スキー場
じょう

 

  Khu trượt tuyết リバウェル井川
いかわ

 

Địa chỉ : 〒420-0504 葵区井川
あおいくいかわ

2629-190 

Tel: 260-2316 

1.Miễn phí phí xe bus 

   Thời gian : A. ngày 23/1 (thứ 7) 

                     B. ngày 21/2 (chủ nhật ) 

   Xuất phát : của nam ga JR Shizuoka  7:00 

   Về lại ga  : 17:00  

   Số lượng : khoảng 30 người 

   Đăng ký   : qua bưu thiếp hai chiều  

   Hạn đăng ký: chuyển tới trước ngày  

                       A. ngày 13/1 (thứ 4) 

                       B. ngày 6/2 (thứ 7) 

                       1 nhóm sẽ đăng ký 

qua 1 bưu thiếp. 

2. リバウェル井川
い か わ

感謝
かんしゃ

DAY! 

    

 Ngày tri ân リバウェル井川
いかわ

 

  Chương trình: học sinh cấp 3 : 20 người trở lên  

                       Học sinh trung học : 50 người trở xuống 

                   —> Sẽ được tang vé thang máy. 

  Ngoài ra sẽ phát quà ( trà ) cho 100 nhóm đến trước. 

  Thời gian    : ngày 24/1 (chủ nhật) 

はじめてのノルディック・ウオーク 

   Bắt đầu với đi bộ kiểu Nordic  

Thời gian: ngày 6/ 2( thứ 7) 

                   9:30 ~ 12:00 

Địa điểm: tập trung tại  

      駿府城
すんぷじょう

ラン・アンド・ 

       リフレッシュステーション 

            （葵区駿府町
あおいくすんぷちょう

） 

Đối tượng: người có sức khỏe   

                  có thể đi trên 4km   

                  15 người 

Phí         : 500 yên    ( phí dụng cụ thêm 500 yên ) 

Đăng ký   : điện thoại đến 市
し

まちづくり公社
こうしゃ

 

Tel           : 270-8991 

Thời hạn  : bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ ngày 7/1 9:00~ 

(ngày nghỉ cố định: thứ 4 hàng tuần) 

森林
しんりん

の市
いち

 

   Rừng của thành phố  

 Đây là sự kiện do thành phố tổ chức với chủ đề là 

cây của tài nguyên rừng phong phú okushizu thông 

qua vừa học vừa chơi.  

 Nội dung sự kiện gồm có tái hiện đốn hạ cây, trưng 

bán các sản phẩm bằng gỗ, xếp hình bằng gỗ và 

nhiều trải nghiệm liên quan đến thợ mộc. Ngoài ra 

còn có các thực phẩm nông nghiệp  tươi ngon cũng 

sẽ tập trung tại đây .  

Chi tiết xin xem thêm tại Homepage “ききしず” 

Thời gian: ngày 31/1 (chủ nhật ) 

                    10:00~15:30  

Chi phí vào cửa: miễn phí 

Địa điểm: đến trực tiếp  

                     林業
りんぎょう

センター（葵区千代
あおいくちよ

） 

Tel: 294-8807 

        中山間地振興課
ちゅうさんかんちしんこうか

 

人生
じんせい

100年
ねん

時代
じだい

を生
い

きるための講座
こうざ

 

 Khóa học dành cho thời đại 100 năm 

cuộc đời 

Thời gian: ngày 9/2 (thứ 3), ngày 16/2 (thứ 3) 

                   Ngày 22/2 (thứ 2)  

                  10:00~11:30  (tổng 3 buổi) 

Nội dung: thuyết trình về kế hoạch sống như kinh tế, 

      truyền nhiễm bệnh dich, vận động luyện trí  

                 não..v..v..phục vụ mục đích sống lâu sống  

                  khỏe từ 60 tuổi trở lên. 

Số lượng: 25 người 

Chi phí    : 100 yên  

Đăng ký  : điện thoại tới tel: 367-3321 

        江尻生涯学習交流館
        えじりしょうがいがくしゅうこうりゅうかん

 

“Tránh không lây lan, tránh không nhiễm Covid-19”  

cách để giúp bạn bảo vệ người thân cũng như bản thân đã 

được xây dung thành video. Hãy tham khảo nhé! 

「あなたが感染
かんせん

しないように, または

COVID-19. に感染
かんせん

しないように」  



                                               Liên lạc khi khẩn cấp  

◆Hotline   警察
けいさつ

 Cảnh sát: 110                             救急車/消防車
きゅうきゅうしゃ・しょうぼうしゃ

   Cứu thương/cứu hỏa: 119       

◆Danh sách Bệnh viện 

Tên cơ quan                                                                 Địa chỉ                                                    TELL 

急病センター

きゅうびょうせんたー

                            Aoi-ku yunoki 240                      054-222-119                       

救急歯科センター

き ゅ う き ゅ う し か せ ん た ー

                     Suruga-ku magarikane 3-3-15                                 054-288-1199

県立総合病院

けんりつそうごうびょういん

                         Aoi-ku kitaando 4-27-1                              054-247-6111 

市立静岡病院              

しりつしずおかびょういん              

              Aoi-ku otemachi 10-93                            054-253-3125

静岡済生会総合病院

しずおかさいせいかいそうごうびょういん

                    Suruga-ku oshika 1-1-1                                      054-285-6171

静岡徳洲会病院

しずおかとくしゅうかいびょういん

                     Suruga-ku shimokawahara minami 11-1                   054-256-8008

静岡厚生病院

しずおかこうせいびょういん

                         Aoi-ku kitabanchou 23                              054-271-7177 

市立清水病院

しりつしみずびょういん

                         Shimizu-ku miyakami 1231                     054-336-1111

清水厚生病院

しみずこうせいびょういん

                         Shimizu-ku ibara-cho 578-1                     054-366-3333

桜が丘総合病院

さくらがおかそうごうびょういん

                         Shimizu-ku sakuragaoka-cho13-23                          054-353-5311

共立蒲原総合病院

きょうりつかんばらそうごうびょういん

                     Fuji-shi nakanogou 2500-1                                      054-581-2211 

◆Tư vấn nữ giới 女性の悩み相談

じょせいのなやみそうだん

   054-272-7879                                                               

 ◆Sổ hộ khẩu 住民票の手続き

じゅうみんひょうのてつづき

 

   Aoi-ku           :054-221-1061           Shimizu-ku   :054-385-7760 

      Suruga-ku    :054-287-8611           Kanbara        :054-385-7760 

◆Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka 

         Trụ sở Shizuoka  〒420-8602  静岡県静岡市葵区追手町５−１ 静岡市役所１７階

しずおかけんしずおかしあおいくおうてまち      しずおかしやくしょ     かい

 

                                      Tell： 054-273-5931                    

                   Fax: 054-273-6474 

         Trụ sở Shimizu     〒424-8701  静岡県静岡市清水区旭町６−８

しずおかけんしずおかししみずくあさひちょう

 静岡市役所清水庁舎2階
しずおかしやくしょしみずちょうしゃ  かい

 

                                   Tell: 054-354-2009 

                                                                Fax:  054-352-0334  

 

                                                    Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn!  



      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：công an 110   / cứu hỏa,cứu thương 119 

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
あおいくしやくしょ

 

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-

ga-ku 

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 


