
Hiệp hội giao lưu quốc tế                             

                Thành phố  Shizuoka 

令和 3年 4月 ベトナム語版ニュース・  4/2021 

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

のお知
し

らせ 

 Thông báo về tạp chí thông tin đa ngôn ngữ 

 Cho đến thời điểm này chúng tôi cung cấp tạp chí  thông tin dưới dạng báo giấy và 

bản điện tử trên trang thông tin chính thức của hiệp hội. Tạp chí thông tin sẽ được 

phát hành vào ngày mùng 1 hàng tháng .  

 Từ tháng 4 năm 2021 trở đi, chúng tôi sẽ ngưng phát hành dưới dạng báo giấy và 

chuyển qua đăng nội dung tạp chí lên trang facebook  “ Helpline Shizuoka City” và 

trang Web của hiệp hội.   

 Với sự thay đổi này mong mọi người có thể nhanh chóng và tiếp nhận thông tin hơn. Chúng tôi rất xin lỗi vì 

sự thay đổi đột này. Mong mọi người ủng hộ và theo dõi. 

知
し

っておきたい、新型
しんがた

コロナワクチン接種
せっしゅ

について（1 ） 

 Những điều muốn biết về tiêm phòng Corona(1) 
Toàn nước Nhật đang bắt đầu chiến dịch tiêm phòng Corona, các trang điện tử, truyền thông cũng đã đưa thông tin 

về việc này các ngày gần đây. Thành phố Shizuoka cũng sẽ tiến hành theo phương châm của nhà nước. 

1. Phiếu tiêm phòng 

 Để đặt lịch tiêm phòng thì cần có phiếu tiêm phòng. Tại thành phố, từ giữa tháng 3 trở đi, phiếu tiêm phòng sẽ 

được gửi tới tận nhà cho mọi người. Đối tượng ưu tiên được nhận trước là những người trên 65 tuổi. Do tình trạng 

cung cấp nguồn vacxin nên lịch cụ thể vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng nhất định mọi người sẽ được 

nhận phiếu tiêm chủng.  Ngoài ra, về phế thành phố sẽ xem xét và quy định thời gian gửi phiếu tiêm chủng nên thời 

điểm nhận phiếu của mỗi người sẽ khác nhau. Để  công việc được tiến hành thuận lợi mong mọi người thông cảm 

và hợp tác. 

2. Tiểm phòng Vacxin sẽ diễn ra như thế nào? 

 

Q1: Sau khi nhận được phiếu tiêm phòng thì sẽ được tiêm 

ngay đúng không ? 

  →A1: sau nhận được phiếu tiêm phòng thì điều đầu tiên cần 

làm là đặt lịch tiêm phòng. Có thể đặt lịch tại Web “静岡市新型
しずおかししんがた

コロナワクチン接種予約支援
せっしゅよやくしえん

サイト” 

Tell: 0570-08-5673 ( ngày thường: 8:30-20:30, thứ 7, chủ 

nhật, ngày lễ 9:00-17:00) 

 hoặc “新型
しんがた

コロナưアクチンコールセンター”. 

Q2: Có thể đặt lịch cho cả hai lần tiêm phòng được không? 

 →A2: phụ thuộc vào tình trạng được cung cấp vacxin nên 

việc đặt lịch tiêm cũng cần chia theo thứ tự. 

  

Q3: nếu không tiêm phòng thì có bị phạt hay 

không? 

→A3: đây hoàn toàn là do ý muốn của người dân, 

sẽ không có bất kỳ bắt buộc  nào nhưng do tình 

hình chung của cộng đồng và vấn đề sức khỏe 

của cá nhân mong mọi người hay tiếp nhận tiêm 

phòng. 

Q4: vacxin thì được tiêm phòng ở đâu? 

 →A4: tại thành phố sẽ có các cơ sở y tế và 

tram tiêm phòng dã chiến. Khi đặt lịch sẽ biết 

được địa điểm tiêm phòng. 

Q5:  nếu như có vấn đề về chân, không thể đi tới 

nơi tập trung thì thế nào? 

 →A5: sẽ có hỗ trợ taxi và các phương tiện di 

chuyển công cộng. Thông tin sẽ được phát hành 

từ tháng 5 trở đi tại báo và trang chủ của thành 



リバウェル井川
い か わ

スキー場 

 Khu trượt tuyết リバウェルIkawa 

Địa chỉ: 420-0504 

             葵区井川
あおいくいかわ

2629-190  Tell: 260-2316 

1. Khai trương ngày  xuân 

  Hãy tận hưởng buổi trượt tuyết của bạn một cách thật 

đặc biệt với sự hỗ trợ của các đồ chuyên dụng 

Ngày giờ : 24/4 ~ 30/5  

Chi phí     : người lớn 1040 yên, trẻ em 310 yên / ngày 

 

2. Trải nghiệm cạo long cừu và làm thủ công  

Ngày giờ  : 16/5   10:00 ~ 11:30 

Nội dung  :  1. thu hoạch long cừu 

                   2. làm thủ công với lông cừu 

Số lượng  : khoảng 30 người 

Chi phí      : 1. miễn phí 

                   2. 500 yên 

Đăng ký   : qua thư gửi tới trước ngày 21/4. 1 nhóm sẽ 

đăng ký qua 1 lá thư. 

芹沢銈介美術館開館
せりざわけいすけびじゅつかんかいかん

40周年
しゅうねん

記念   
きねん   

～春編～
はるへん～

 

            のれんときもの 

Kỷ niệm 40 năm thành lập viện bảo tang Seriza-

wa Kesulke 

                          Rèm và Kimono 

Thời gian    : 6/4 ~ 20/6   9:00 ~ 16:30 

 Ngày  nghỉ : thứ 2 hàng tuần     

Chi phí        : 420 yên  

Ngoài ra sinh viên đại học 260 yên, tiểu trung học 100 yên 

Đối tượng miễn phí: người từ 70 tuổi trở lên và học sinh 

tiểu học đang sống và học ở trường thành phố. Trẻ em 

chưa đến tuổi đi học. Người đi kèm phụ giúp người 

khuyết tật. 

   

Đây là viện bảo tàng trưng bày các chế tác của Serizawa 

Kesuke. Ông nổi tiếng với với hai sản phẩm là rèm và Ki-

mono. Viện bảo tàng sẽ chia ra làm 4 sự kiện với các chủ 

đề  

“ Xuân” “Hạ” “Thu” “Đông”.  Sự kiện lần này với chủ đề “ 

Xuân”, bạn sẽ được chiêm ngưỡng 25 chế tác rèm và 12 

bộ Kinomo. 

Địa chỉ   : 駿河区登呂五丁目
するがくとろごちょうめ

 

Tell         : 282-5522 

草木
くさき

染
そ

めに挑戦
ちょうせん

！～染物
そめもの

の科学
かがく

～ 

   Thử thách với đồ nhuộm từ thực vật 

                  Mặt khoa học của đồ nhuộm 

Thời gian  : 9/5   10:00 ~ 12:00 

                            14:00 ~ 16:00 

Nội dung  : cùng làm thí nghiệm khoa học, sau đó  

                   sẽ thực hành nhuộm khăn tay. 

Đối tượng: tiểu học năm 3 ~ năm 6 cùng phụ   

                   huynh 

                   10 cặp 

Chi phí   : 300 yên / cặp   

                ( chưa tính chi phí vào cửa) 

Đăng ký : từ ngày 11/ 4 

        

 

  静岡科学館
しずおかかがくかん

る・く・る 

Địa điểm :  駿河区南町
するがくみなみちょう

 

Tell          : 284-6960 

 

 

天然芝
てんねんしば

で朝
あさ

ヨガ 

  Tập Yoga trên thảm cỏ tự nhiên 

Hãy bắt đầu ngày mới với các bài tập Yoga buổi 

sáng thôi. Cùng cảm nhận thảm cỏ tự nhiên và hít 

thở không khí tươi mới sáng sớm. 

Thời gian : 29/4      7:00 ~ 8:00 

                  Hoãn khi trời mưa 

Đối tượng: học sinh trung học trở lên  

                  100 người 

                  Nếu là học sinh trunh học cần có người  

                  phụ trách đi cùng 

Chi phí     : 500 yên 

Đăng ký   : tại quầy tiếp tân  

  清水
しみず

ナショナルトレーニングセンター J-STEP 

清水区山切
しみずくやまきり

 

Tell: 371-9000 

 



      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

 

 

 

   

 

 

 

 

                一般財団法人
いっぱんざいだんほうじん

  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-

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  

納税課・市税事務所
の う ぜ い か ・ し ぜ い じ む し ょ

 

054-221-1035 

3F 

054-221-1531 

3F (Văn phòng quận Aoi) 

054-354-2092 

2F 

Tư vấn dân  

市民・区民相談
しみん・くみんそうだん

 

054-221-1053 

1F 

054-287-8698 

3F 

054-354-2036 

1F 

Hỗ trợ nuôi dạy trẻ 

子育て支援課
こ そ だ て し え ん か

 

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 

                   tiếng Trung                                      13:00-16:00 

 


