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News

Hello June, hello REIWA
令和元年 6 ⽉

Hiệp hội luật sư tỉnh Shizuoka

Tư vấn luật miễn phí dành cho
người nước ngoài

***** Liên hệ ******
*Trụ sở Shizuoka: 054-273-5931
(Tiếng Viêt: thứ 6 mỗi tuần 13:0017:00)

*Nội dung: các vấn đề liên quan đến
luật trong cuộc sống hàng ngày

*Trụ sở Shimizu: 054-354-2009

*Thời gian, ngôn ngữ:

*Email: same@samenet.jp

-

Thứ 5 tuần cuối cùng trong các
tháng.
13:00-16:00 (lễ tân:9:00-15:00)
Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào
Nha,Trung Quốc, Tagalog

*Địa điểm: Hamamatsu shi,
tabunnkakyousei center
浜松市多⽂化共⽣センター
*TEL: 053-458-2170
*Đại chỉ: 浜松市中区早⾺町 2-1 クリエー
ト浜松４階

*Web: www.samenet.jp

Dân số người nước ngoai tỉnh
Shizuoka( hạng mục 4)(Tính tới
3/2019)
1.Trung Quốc 2,154 người
2.Philippin

1,320 người

3.Hàn Quốc

1,274 người

4.Việt Nam

1,171 người

Hộp thư ý kiến
Mọi đóng góp sẽ được trả lời
vào tháng tới!

Lớp học tiếng nhật HIRAGANA
•
•
•
•
•

Thời gian: thứ 4, thứ 5
Học phí ：500 円 1 buổi.( phí đăng ký 1000 円)
Hình thức học tập: 1 mình
Giáo trình: tùy theo năng lực và yêu cầu học viên
Địa chỉ: 5F, 6-2 Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka
〒420-0853 静岡市葵区追⼿町 6-2 5F
Ms. Saito, Ms. Suzuki（斎藤・鈴⽊）

•

Tel ：070-1648-4050(斎藤）

•

Tel ：070-1641-4050(鈴⽊）

Events
しずおか⼈形劇フェスティバル Lễ hội con rối SHIZUOKA
* Trưng bày: ngày 11/5(thứ 7) 〜 ngày 25(thứ 7)
* Buổi biểu diễn thật: ngày 16/6

Ngày/giờ: 10:00~15:40

* Nội dung: Trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan đến Rối như ảnh hội,
múa rối, vở kịch tranh bởi các đoàn thể trình diễn rối của tỉnh Shizuoka.
* Đối tượng: danh cho tất cả mọi người
* Phí: Mua vé trước 400 円 / Mua ngày biểu diễn 500 円 / Trẻ em dưới 3 tuổi
được miễn phí
* Cách đăng ký: tại quầy lễ tân . Bắt đầu từ 9 giờ ngày 11 tháng 5
* Địa chỉ:〒420-0865
ラリー

静岡市葵区東草深町 3-18 葵⽣涯学習センター 2 階ギャ

TELL: 054-246-6191

FAX:054-247-6486

Visa Kỹ Năng
1. Kỹ năng đặc định loại 1 (Tokutei Gino 1-特定技能１号)/ Điều kiện để được
Visa Kỹ năng đặc định loại 1 Để có thể đạt được điều kiện cấp visa kỹ năng đặc
định loại 1 bạn cần có kinh nghiệm công việc qua kỳ thi sát hạch tay nghề và trình
độ tiếng Nhật căn bản do cơ quan chính phủ Nhật Bản qui định.
Thực tập sinh hoàn thành chương trình thực tập 3 năm, đã thi nghề bậc 3 (随時３
級) sẽ được miễn kỳ thi này và có thể xin chuyển qua tư cách lao động mới với
thời hạn tối đa 5 năm,gia hạn từng năm và không thể bảo lãnh vợ-chồng, con.
2. Kỹ năng đặc định loại 2 (Tokutei Gino 2-特定技能２号)/Để đạt được Visa Kỹ
năng đặc định loại 2 bạn cần thỏa mãn điều kiện
Có kinh nghiệm công việc với trình độ chuyên môn, bằng tiếng Nhật tương đương
qua kỳ thi do cơ quan chính phủ qui định. Thông thường trình độ chuyên môn là
bằng nghề BẬC 2（随時２級). Đối với các bạn TTS, trong thời gian gia hạn 2 đến
5 năm, nếu lấy được bằng nghề này, có thể đổi sang tư cách nói trên.
Visa Kỹ năng đặc định loại 2 có giá trị tương đương với chương trình kỹ sư, kỹ
thuật viên Nhật Bản. Có thể bão lãnh vợ-chồng, con; gia hạn visa 1, 3, hay 5 năm;
được xin visa vĩnh trú nếu đạt đủ điều kiện.
Trường hợp các TTS đã về nước mà chưa thi nghề bậc 3 hay các bạn chưa từng
đi làm việc ở Nhật vẫn có thể xin tư cách này nếu các bạn có điều kiện xin qua
Nhật theo Visa nào đó và có công ty hay cơ quan đăng ký giúp bạn tham gia kỳ thi
bằng nghề tại Nhật.

いざという時に役⽴つ 連絡先⼀覧 2019-2020 静岡国際交流協会 ベトナム語
◆Hotline
Cảnh sát: 110

Cứu thương/cứu hỏa: 119

◆Bệnh viện
Tên cơ quan
Kyubyou centa
急病センター
Kyukyu shika center
救急歯科センター
Kenritsu sougou byoin
県立総合病院
Shiritsu shizuoka byoin
市立静岡病院
Shizuoka saiseikai byoin
静岡済生会総合病院
Shizuoka tokushu kai byoin
静岡徳洲会病院
Shizuoka kousei byoin
静岡厚生病院
Shiritsu shimizu byoin
市立清水病院
Shimizu kousei byoin
清水厚生病院
Sakuragaoka sougou byoin
桜が丘総合病院
Kyouritsu kanbara sougou
byoin
共立蒲原総合病院
◆HIV/AIDS

Địa chỉ
Aoi-ku yunoki 240

TELL
054-222-1199

Suruga-ku magarikane 3-3-15

054-288-1199

Aoi-ku kitaando 4-27-1

054-247-6111

Aoi-ku otemachi 10-93

054-253-3125

Suruga-ku oshika 1-1-1

054-285-6171

Suruga-ku shimokawahara minami 11-1

054-256-8008

Aoi-ku kitabanchou 23

054-271-7177

Shimizu-ku miyakami 1231

054-336-1111

Shimizu-ku ibara-cho 578-1

054-366-3333

Shimizu-ku sakuragaoka-cho13-23

054-353-5311

Fuji-shi nakanogou 2500-1

054-581-2211

Shizuoka-shi hokenjo, Hoken jobo ka(aoi-ku jyoto 054-249-3172
◆Tư vấn tâm lý Kokoro no soudan 心の相談
Tokyo english life line (9:00~23:00) 03-5774-0992
Hamamatsu inochi no denwa 053-473-6222
Yokohama inochi no denwa 045-335-4343
◆Tư vấn nữ giới ⼥性の悩み相談
Azarea

054-272-7879

◆Sổ hộ khẩu 住民票の手続き
Aoi-ku 054-221-1061
Suruga-ku 054-287-8611

Shimizu-ku 054-385-7760
Kambara 054-385-7760

◆Visa
Nyukoku kanri kyoku Shizuoka 入国管理局

054-653-5571

Zairyu sougou information center 在留総合インフォメーションセンター 057-001-3904
◆Tư vấn việc làm
Hello work Shizuoka 054-238-8609
Hello work shimizu 054-351-8609

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn!

