
Tư vấn cuộc sống cho người
nước ngoài

外国人住民のための生活相談会

Thời gian: thứ 7 ngày 5 tháng 6 13:00~16:00
Địa điểm:Shizuoka-Yaizu Shinyo-Kinko Otemachi
Lầu 4 (3-11 Otemachi , Aoi ku)
Nội dung: tư vấn cuộc sống với Luật sư,Luật sư

hành chính.
Đối tượng: Người nước ngoài hoặc người nước
ngoài có liên quan đến người Nhật.
Thông dịch: Tiếng Philippin,Tiếng Tây Ban
Nha,Tiếng Bồ Đào Nha,Tiếng Trung Quốc,Tiếng
Nepal,Tiếng Việt (Ngoài ra có thêm thông dịch
tiếng Indonesia,và 8 ngôn ngữ khác bằng máy
tablet)
Chi phí: Miễn phí
Đăng ký: 054-354-2009 chi nhánh Shimizu.Phụ
trách Suzuki

Thông tin về tiêm vắc xin
Corona

新型コロナワクチン接種について

Thẻ tiêm vắc xin sẽ được gửi từng tự cho tất cả
công dân nước ngoài có đăng ký cư trú tại thành
phố.

Độ tuổi Thời gian gửi
phiếu

Thời gian dự định tiêm

85 tuổi Đã gửi Từ 5/24(thứ 2)đến 7/4(chủ
nhật)

75 tuổi đến
84 tuổi

Phát theo thứ tự
từ giữa tháng 5

Đầu tháng 6 đến giữa tháng
7

65 tuổi đến
74 tuổi

Phát theo thứ tự từ
giữa tháng 6

Đầu tháng 7 đến giữa tháng
8

16 tuổi đến
64 tuổi trở
xuống

Phát theo thứ tự
từ giữa tháng 7

Đầu tháng 8 trở đi

◆Độ tuổi tính từ cuối năm 3 Reiwa
◆Tính từ giữa năm 3 Reiwa tròn 16
tuổi sau ngày sinh trong vòng tháng
7  sẽ được phát phiếu theo thứ tự.
◆ Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi
theo địa chỉ được đăng ký trên hộ khẩu.
Hướng dẫn đặt trước: (1)Gọi trực tiếp theo số
điện thoại tổng đài đăng ký tiêm chủng.(2) Đăng
ký trên web.(3)Đọc code QR.
Khi đi tiêm chủng cần chú ý ①Phiếu tiêm chủng
②Thẻ xác nhận (Bằng lái,Thẻ number,Thẻ bảo
hiểm...) ③Điền đầy đủ thông tin cá nhân trên thẻ
đăng ký tiêm chủng. ④Sổ thuốc cá nhân(dành
cho người uống thuốc thường xuyên )
* Tiêm chủng sẽ không được tiến hành khi các
thông tin không trùng khớp.
* Biết thêm thông tin chi tiết có thể liên lạc qua --
☎0120-113-394.

Thông tin về thẻ bảo hiểm y  tế
quốc dân

国民健康保険について

Thông báo thanh toán bảo hiểm y tế quốc dân đã
được gửi từ tháng 6.

Giảm hoặc miễn phí bảo hiểm y tế quốc dân cho
bảo hiểm y tế quốc dân Reiwa năm 3
Đối tượng (1)Người bị nhiễm virut Corona bị ảnh
hưởng nặng trong công việc chính hoặc người
lao động chính trong gia đình qua đời do bệnh
côrona . (2) Hộ gia đình bị giảm thu nhập,giảm
giờ làm do ảnh hưởng của virut Corona.
Thời hạn: Tối đa trước 7 ngày (Trường hợp đặc
biệt đã được  thanh toán đến ngày
7 cho lương hưu đặc biệt)
●Liên hệ:
Aoi Ward ☎054-221-1070
Suruga Ward ☎054-287-8621
Shimizu Ward ☎054-354-2141



Tuyển dụng khu dân nhà ở
市営住宅の入居者募集

Dành cho đối tượng sống và làm việc trong
thành phố(có đối tượng kết hôn,đã kết
hôn,có gia đình),Đối tượng chưa có nhà
riêng.Đối tượng công tác xa nhà,và nhiều
điều kiện khác

Thời hạn đăng ký: Từ thứ 3 ngày 1 tháng 6
đến thứ 7 ngày 5 tháng 6(Điều kiện hợp lệ
bốc thăm theo số nhiều)

Nhận hồ sơ theo tổ dân phố, Suruga ku
,Nagada,Kanbara

Hướng dẫn đăng ký: Phòng Phát triển thị
trấn((Tòa thị chính Shizuoka Lầu 5
☎221-1253,Chi nhánh Shimizu lầu 2
☎354-2238).

Lễ rước đuốc Tokyo Olympic
2020 thành phố Shizuoka

東京2020オリンピック聖火リレー実施に伴う 交

通規制について

Thông báo giao thông về lễ rước
đuốc Tokyo Olympic 2020 của thành
phố Shizuoka,Sẽ được diễn ra theo
dự kiến.

Giao thông sẽ bị ở đường màu đỏ trên bản
đồ,xin vui lòng sử dụng đường màu xanh lá.Xin
cảm ơn sự hợp tác và hiểu biết của các bạn.

Ban tổ chức Olympic  ☎221-3219


