
【SAME主催事業】
(Thông tin sự kiện của Same)

Số điện thoại:
054-273-5931(Trụ sở chính)

054-354-2009(Trụ sở Shimizu)

外国人(がいこくじん)住民(じゅうみん)のための生
活(せいかつ)相談会(そうだんかい)）

Tư vấn cuộc sống cho người nước
ngoài)
Ngày giờ:Tháng 11 ngày 28(chủ nhật)12:00
đến 15:00
(Ngày hội chợ thế giới Shizuoka wai wai
world)
Địa điểm:Cafe/Phòng họp cho thuê
mattanhouru (2-1-9 Gofukucho, Aoi-ku)
Nội dung:Gia hạn / thay đổi tư cách lưu trú,
thủ tục xuất nhập cảnh,Tư vấn pháp lý kết hôn
và ly hôn
Đối tượng:Người nước ngoài,Người có liên
quan đến nguồn gốc cuộc sống ở nước
ngoài,người Nhật có liên quan đến người
nước ngoài
Thông Dịch:Tiếng Anh,Trung Quốc,Philipin,Bồ
Đào Nha,Tây Ban Nha,Việt Nam,Nepal(Sử
dụng máy tính tablet thông dịch đối với các
ngôn ngữ khác)
Người phụ trách:Miyamoto (trụ sử chính)

新型(しんがた)コロナウイルスワクチン接種
(せっしゅ)証明書(しょうめいしょ)

Giấy chứng nhận tiêm chủng
Corona
Có thể được sử dụng khi được yêu cầu
chứng minh đã được chủng ngừa corona
tại nơi xuất nhập cảnh.Giấy chứng nhận
tiêm chủng corona được cấp miễn phí.
Đăng ký:Gửi đơn đăng ký và một phong bì
thư trả lời có đóng dấu 84 yên qua đường
bưu điện đến Trụ sở Xúc tiến Tiêm chủng
Corona của Thành phố.(〒420-8602
Aoi-ku,5-1 Otemachi )
※Đơn đăng ký có trên trang web của
thành phố. Mất khoảng 5 ngày kể từ khi
chấp nhận đến khi được cấp chứng chỉ (có
thể gia hạn tùy theo tình trạng hồ sơ, v.v)
Chi tiết:Tổng đài Vacxin Côrona
Liên lạc:☎0120-113-394
Thời gian:8:30～20:30 (hằng ngày)　

静岡市(しずおかし)防災(ぼうさい)メール｣の
配信(はいしん)サービス）

Dịch vụ Email phòng chống thiên
tai thành phố Shizuoka)
Tại thành phố Shizuoka, thông tin liên
quan đến động đất, thông tin liên quan đến

thời tiết, v.v. có thể được gửi đến điện
thoại di động, v.v.Dịch vụ chuyển phát



“Email phòng chống thiên tai
Shizuoka-shi”. Vui lòng sử dụng nó như
một phương tiện thu thập thông tin khẩn
cấp.
Thông tin liên quan đến động đất
○ Thông tin về tâm chấn và cường độ địa
chấn (các trận động đất có cường độ địa
chấn tối đa 4 trở lên)
○Thông tin về sóng thần (cảnh báo sóng
thần lớn, cảnh báo sóng thần, cảnh báo
chú ý sóng thần)
○ Ghi lại thông tin mưa lớn trong thời gian
ngắn
○ Thông tin khẩn cấp (hướng dẫn sơ tán,
v.v.)
○ Cảnh báo và  thời tiết đặc biệt
(Mưa lớn, lũ lụt, bão, bão tuyết, tuyết rơi
dày, sóng biển, triều cường)
○Thông tin khác
Liên lạc:Shizuoka-shi kiki
kanri sō-shitsu
☎(054）221-1243
ＦＡＸ（054）251-5783

http://www.city.shizuoka.jp/000_001526.html

Mã QR để đăng ký email

ウェブサイト「静岡県(しずおかけん)で活躍(か
つやく)する外国(がいこく)ルー(るー)ツ(つ)の
音楽家(おんがくか)たち」作成中(さくせいちゅ
う)！）
Trang web "Nhạc sĩ có nguồn gốc
nước ngoài hoạt động ở tỉnh
Shizuoka" đang được tạo!

Nghiên cứu chung của một nhóm giảng
viên từ Khoa Quan hệ Quốc tế trường Đại
học tỉnh Shizuoka,trong tỉnh đang tạo trang
web cho người nước ngoài đang tham gia
các hoạt động âm nhạc và khiêu vũ.Ca sĩ
đến từ Philippines và Việt Nam, Giới thiệu
các nhóm nhạc dân gian từ Peru, những

người chơi nhạc cụ dân gian Trung Quốc,
v.v.
Liên kết với YouTube và SNS của mỗi
nghệ sĩ.Có thể đọc và truy cập mã QR ở
bên phải

Chúng tôi đang tìm kiếm
các nghệ sĩ có thể được giới thiệu trên
trang web này Vui lòng gửi thông tin cho
chúng tôi bất kể lời giới thiệu của bản thân
hay lời giới thiệu khác.Chúng tôi sẽ liên hệ
với nghệ sĩ từ đây sẽ được đăng trên trang
web nếu nhận được sự đồng ý của họ.
Nhà nghiên cứu:Đại học tỉnh Shizuoka
khoa quan hệ quốc tế
*Yoneno Michiyo (Âm nhạc dân tộc )
*Takahata Sachi(Xã hội)
*Koizumi Yusuke(Địa lý nhân văn)
Liên hệ: Đại học tỉnh Shizuoka Khoa Quan
hệ Quốc tế,
*Yoneno Michiyo Phòng thí nghiệm
(〒422-8526 Yada, Suruga-ku,52-1)

E-mail:michiyoyonenoreyes@u-shizuoka-ken.ac.jp

http://www.city.shizuoka.jp/000_001526.html

