
【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)

Tuyển tình nguyện viên trong ngày Hội
chợ Thế giới Shizuoka Wai Wai lần thứ 3
（第3回静岡わいわいワールドフェア当日ボラン
ティア募集)

Ngày giờ:Ngày 28 tháng 11 chủ nhật từ 9:
00-17: 00
Địa điểm:Đường Aoba shiboru
Nội dung:Tiếp đón khách tham quan trong sự
kiện,hỗ trợ gian hàng góc trang phục dân gian,
sắp xếp địa điểm, v.v.Có bữa ăn trưa
*Tháng 11 ngày 27 từ 14:00 đến 15:30 có  dự

định thuyết minh sơ khảo
Tuyển dụng:50 người cho bất kỳ đối tượng ( khi
đạt năng lực sẽ tự đóng)
Đăng ký: Vui lòng đăng ký từ trang web của
chúng tôi
Phụ trách:Ishiguro (Trụ sở chính)

Tư vấn cuộc sống cho người nước
ngoài
（外国人住民のための生活相談会）

Ngày giờ:Ngày 28 tháng 11 chủ nhật 12:00 đến
15:00(Ngày hội chợ thế giới Shizuoka Wai
Wai)
Địa điểm: Quán cà phê / phòng họp cho
thuê Matterhorn (Aoiku Gofuku Cho 2-1-9)

Nội dung:Tư vấn gia hạn / thay đổi  lưu trú,
thủ tục xuất nhập cảnh,tư vấn pháp lý
chung cho hôn nhân và ly hôn
Đối tượng:Người nước ngoài và người có
nguồn gốc nước ngoài,Người nhật liên
quan đến người nước ngoài
Thông dịch:Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng
Philippines, tiếng Bồ Đào Nha,tiếng Tây
Ban Nha,tiếng  Việt, tiếng Nepal(Có sử
dụng máy tính để thông dịch đối với các
ngôn ngữ khác)
Phụ trách:Miyamoto (Trụ sở chính)

Bạn đã đặt trước cho việc chủng
ngừa corona mới chưa?
（新型コロナワクチン接種の予約はお済みです

か？)

Tại thành phố Shizuoka, chúng tôi đã bắt đầu
tiêm vắc-xin corona vào tháng 5, và chúng tôi
đang dần dần tiêm chủng cho các công dân.
Tiêm chủng là một bước tiến lớn để bảo vệ “sự
sống” và “lẽ sống” của công dân.
Vui lòng kiểm tra trang web của thành phố, v.v.
để biết lịch tiêm chủng, đối tượng mục tiêu và
phương pháp đặt trước.

www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_2

Thêm thông tin chi tiết tại đây

http://www.city.shizuoka.lg.jp/799_000004.html#h2_2


Thắc mắc: Tổng đài vắc xin Corona (Số điện
thoại đặt chỗ trước) ☎0120-113-394
Thời gian  ▶ Hàng ngày 8: 30-20: 30

Tuyển dụng cư dân nhà ở của Thành
phố

（市営住宅の入居者を募集）

Đối tượng:Cho cư dân đang sống và làm việc
trong thành phố,những người có gia đình (bao
gồm cả hôn thê) . Có các điều kiện khác như
không có nhà và các khoản thu nhập khác.
Đăng ký:Tháng 10 từ ngày 1 (chủ nhật) đến
ngày 5 (thứ 3) hạn tính theo dấu bưu điện hợp
lệ, sẽ bốc thăm khi quá số lượng quy định
Thông tin:Phát triển công cộng thành phố(Trụ
sở Shizuoka Lầu 5 ☎ 054-221-1253 Trụ sở
Shimizu Lầu 2 ☎ 054- 354-2238)
Ngoài ra có thể đăng ký ở trụ sở  Surugaku,trụ
sở  Nagada,trụ sở Kanbara

Lễ hội cá ngừ cảng Shimizu
（清水港マグロまつり）

Tìm hiểu triển lãm cá ngừ, mở cửa hàng
liên quan đến cá ngừ, Kinh doanh bằng xe
bếp.
Ngày giờ:
①Tháng 10 ngày 9 (thứ 7) 10:00 đến 20:00
②Tháng 10 ngày 10 (chủ nhật) 9:00 đến 16:00
Địa điểm:
①Quảng trường phía đông ga Shimizu
② Quảng trường phía Đông Ga Shimizu,
Marinato các địa điểm đặc biệt ven(Shimizu-ku,
Shimazaki-cho)
Thông tin: Ban chấp hành lễ hội cá ngừ cảng
Shimizu (Ban thư ký)
☎054-281-1914 (Ngày thường từ 9:00

đến 17:00)

Có thể hủy do ảnh hưởng của virut corona
nhấp vào đây để biết thông tin v.v.


