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Bản tiếng Việt

Sekai wa Hitotsu

 Trong số cư dân người nước ngoài hiện đang 
sinh sống tại Nhật Bản, có rất nhiều bạn vì lý 
do không thành thạo tiếng Nhật dẫn đến gặp 
nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày khi 
làm việc, học tập..vv.. Để hỗ trợ các bạn đó, 
nhiều địa phương trong tỉnh Gifu đã có các lớp 
học tiếng Nhật được vận hành bởi các tổ chức 
tình nguyện hoặc hiệp hội giao lưu quốc tế địa 
phương. Tại Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh 
Gifu đã tổng hợp thông tin về các lớp học tiếng 
Nhật đó và lập trang web mới có tên “Trang 
Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu”
 Tại trang web này, bạn có thể tìm được lớp 
học tiếng Nhật phù hợp thông qua các mục 
như khu vực nơi bạn sống, ngày học, thời gian, 
trình độ tiếng Nhật mong muốn...Những người 
muốn dạy tiếng Nhật cũng có thể dễ dàng tìm 
kiếm các lớp học đang tuyển giáo viên hoặc 
tình nguyện viên.

 Thêm nữa, ngoài việc thường xuyên cập nhật 
thông báo về các buổi tập huấn. Tại phần dành 
cho người giảng dạy còn đăng tải những tài liệu 
hữu ích cho việc giảng dạy tiếng Nhật.
 Mọi người hãy truy cập vào trang web để tìm 
được lớp học tiếng Nhật gần mình nhất nhé!

Trang Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu Tìm kiếm https://www.gic.or.jp/nihongo/vn/

Khai Trương “Trang Web Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật Gifu”



Sự Khác Nhau Giữa Yochien (Mẫu Giáo) Và Hoikusho (Nhà Trẻ)

Nỗi Trăn Trở Của 1 Người Mẹ Nước Ngoài Có Con Đang Học Hoikuen

Thông tin đời sống dành cho cư 
dân nước ngoài

 Trước khi đến tuổi vào cấp 1, thông thường thì phụ huynh ban ngày cho con đến trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ. Đây là những nơi 
chăm sóc, trông giữ trẻ trong lúc cha mẹ làm việc, là nơi giáo dục nhằm hỗ trợ việc phát triển thể chất và tinh thần cho trẻ.
 Trường mẫu giáo và nhà trẻ có thể chế và quy định khác nhau. Đều căn cứ theo quy định của pháp luật để quyết định về nhân 
viên, cơ sở đào tạo, nội dung giảng dạy hàng ngày...Ngoài ra, trường mẫu giáo thì các bé từ 3 tuổi trở lên đều có thể vào học. 
 Ngoài trường mẫu giáo và nhà trẻ thì có những cơ sở trông giữ trẻ khác có cùng chức năng như “Nintei Kodomo En” - nhà trẻ 
công đạt tiêu chuẩn, hoặc “Chiiki Sei Hoiku” - nhà giữ trẻ quy mô nhỏ ..vv.. Tuy vậy, nhưng chương trình giáo dục và vai trò của 
mỗi loại hình trông giữ trẻ được giới thiệu ở trên có đôi chút khác nhau. Do vậy, để biết thông tin chi tiết, phụ huynh hãy liên hệ 
ủy ban nơi mình sống để được tư vấn. Nếu cần phiên dịch tiếng Việt thì các bạn có thể liên hệ trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh 
Gifu để được hỗ trợ.

 Những năm gần đây, số lượng người nước ngoài cùng gia đình, con cái sinh sống tại Nhật Bản ngày càng tăng. Trong cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngày, có những điều có thể đối với người Nhật đó là điều đương nhiên, nhưng đối với 1 người nước ngoài quả thật 
có quá nhiều điều lạ lẫm. Và với 1 người mẹ - người nước ngoài có con đang theo học nhà trẻ - hoikuen tại Nhật thì việc viết sổ 
liên lạc hàng ngày cho con quả là 1 vấn đề không nhỏ.
 Hàng ngày, giáo viên sẽ ghi lại 1 ngày sinh hoạt của con tại lớp. Mỗi khi đọc sổ liên lạc thì tôi cũng phần nào biết được hoạt động 
của con ngày hôm đó. Và phía dưới có thêm phần ghi trao đổi của phụ huynh, phải viết gì cho cô giáo và viết như thế nào đây – 
quả thực luôn làm tôi trăn trở. Tiếng Nhật thì cũng không thực sự giỏi, mà ngày nào cũng viết giống nhau thì cũng thật là...
 Sau những lần than thở với các cô bạn thân – cũng là người nước ngoài có con tuổi đi học giống tôi. Thì tôi nhận ra rằng các mẹ 
khác cũng có cùng nỗi băn khoăn như tôi. Do vậy, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về 3 gợi ý mà tôi thường dùng mỗi khi 
viết sổ liên lạc cho con.

1.  Viết như nhật ký về phát triển mỗi ngày của con
・Trên đường về nhà, con đã kể cho tôi biết hôm nay đã 

chơi với bạn A rất vui
・Hôm nay con đã biết cầm đũa, tự gắp được sợi mì rất 

giỏi
・Con đã tự mình mặc được quần áo

2.  Viết những điều khi không thể gặp trực tiếp để truyền 
đạt với cô giáo
・Tay của con có vết thương nhỏ, nên lúc rửa tay thấy con 

có vẻ bị sót
・Thời tiết chuyển lạnh nên con bị sổ mũi
・Con có đem theo thuốc uống, nhờ cô giáo cho con uống 

thuốc sau khi ăn trưa

3.  Viết những điều quan tâm, lo lắng về con
・Thường ngày con rất thích chơi cầu trượt, nhưng gần 

đây con lại có vẻ sợ độ cao của cầu trượt, ở trường con 
có như vậy không ạ?

・Khoảng mấy tuổi thì nên cai bỉm cho con ạ? Và làm cách 
nào để con đi vệ sinh đúng cách ạ?

・Gần đây có vẻ con vào giai đoạn khủng hoảng. Bất cứ gì 
cũng [không thích], xin cô giáo cho lời khuyên ạ.

 Trên đây là 3 gợi ý mà tôi luôn dùng để có thể dễ dàng viết 
sổ liên lạc cho con. Vài năm sau này đọc lại chắc sẽ là những 
kỷ niệm đẹp về sự trưởng thành từng ngày của con.
 Tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể tham khảo được từ bài viết 
này.

■ Sự khác biệt chính giữa trường mẫu giáo và nhà trẻ ■
※Nội dung dưới đây được trích dẫn 1 phần từ quyển “Sách Hướng Dẫn Về Nhà Trẻ - Chương Trình Giáo Dục” của trung tâm.
 Về thời gian bắt đầu nhận đăng ký gửi trẻ, hay nơi nhận hồ sơ đăng ký sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào địa phương, trường công lập, trường tư thục mà có 
sự khác nhau. Do vậy, hãy liên hệ với ủy ban nơi bạn sinh sống để biết thông tin chi tiết.

Hoikusho (nhà trẻ) Yochien (mẫu giáo)

Có thể gửi trẻ từ mấy tuổi đến mấy 
tuổi?

0 ~ 5 tuổi (trước khi đến tuổi vào tiểu học)
※Có nơi chỉ nhận từ 0 đến 2 tuổi (nhà trẻ quy mô nhỏ). 3 ~ 5 tuổi (trước khi đến tuổi vào tiểu học)

Ai cũng có thể xin vào? Phụ huynh không thể trông giữ trẻ vì lý do đi làm, bị 
bệnh, phải chăm sóc người nhà..vv..mới xin vào được. Phụ huynh dù không đi làm vẫn xin vào được

Thời gian trông giữ trẻ
Từ 8 đến 11 tiếng tùy vào nhu cầu phụ huynh Cho đến khoảng đầu giờ chiều

※Có nơi nhận giữ trẻ ngoài giờ (thêm phí)

Thời điểm đăng ký
Nếu muốn nhập học từ tháng 4

Tầm khoảng từ tháng 10 năm trước
※Có thể đăng ký lúc cần (trường có chỗ trống là có thể 

gửi được).

Khoảng từ tháng 7 năm trước
※Nếu muốn vào giữa chừng phải trực tiếp liên hệ với 

trường.
Nơi đăng ký Ủy ban nơi mình sống Trường mẫu giáo mà bạn muốn con nhập học

Học phí
Học phí cho cả trường công và tư đều được quyết định 
dựa vào độ tuổi của trẻ và thu nhập phụ huynh

Học phí có sự khác nhau tùy vào trường công hay 
trường tư

※Từ tháng 10/2019, học phí cho trẻ 3~5 tuổi được miễn phí. Tuy nhiên, những trường mẫu giáo không thuộc đối 
tượng, hoặc những trường không đạt chuẩn thì được hỗ trợ 1 phần học phí có hạn mức. Tiền ăn và chi phí riêng 
như sách, tiền tham gia các sự kiện của trường, bus đưa đón sẽ tính riêng và do phụ huynh chi trả.
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 Trong trường hợp phải nằm viện, chi phí điều trị thường sẽ rất 
cao. Mặc dù có thẻ bảo hiểm thì người bệnh chỉ phải trả 30% 
của chi phí y tế, nhưng dù vậy thì số tiền phải chi trả vẫn rất cao.
 Tuy nhiên, nếu nộp “giấy chứng nhận áp dụng mức trần chi phí y 
tế” - Gendogaku Tekiyou Kakunin Shou - cho bệnh viện thì người 
bệnh sẽ chỉ phải trả một số tiền nhất định theo quy định. Người 
bệnh không cần phải chi trả toàn bộ số tiền điều trị đắt đỏ.

Hiệp Hội Bảo Hiểm Y Tế Toàn Quốc (Kyokai Kenpo) là bảo hiểm nhà 
nước dành cho nhân viên và gia đình làm việc trong những doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.
Chức năng cấp phát thẻ bảo hiểm, chi trả khi người tham gia bảo 
hiểm bị thương tật, bị bệnh...

 ※Nếu không kịp làm thủ tục đăng ký “giấy chứng nhận áp dụng 
mức trần chi phí y tế” thì bạn có thể làm thủ tục xin chứng 
nhận chi trả viện phí cao – Kougaku Chiryou Hi, để được hoàn 
trả lại số tiền vượt quá mức giới hạn quy định đã nộp.
 Những bạn đang tham gia bảo hiểm của Kyokai Kenpo hãy tải 
đơn đăng ký trên website, điền đầy đủ thông tin và gửi bưu 
điện về chi nhánh địa phương nơi bạn mua bảo hiểm. 

Thông Báo Từ 
Hiệp Hội Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn 

Quốc Chi Nhánh Gifu

Khi Dự Đoán Chi Phí Y Tế Sẽ Cao  ~ Sử Dụng Chế Độ Áp Dụng Mức Trần Chi Phí Y Tế ~  Gendogaku Tekiyou Kakunin Shou

Li
ên

 H
ệ

〒500-8667
Gifu shi, Hashimoto cho 2-8
Nouhi Nissei Building 14F

Giờ làm việc 8:30〜17:15 (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết)

058-255-5155 (tổng đài)
Tìm kiếmKyoukai Kenpo Gifu

Được hướng dẫn bằng 5 ngôn 
ngữ là tiếng Nhật, tiếng Anh, 

tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Trung, 
và tiếng Việt.

Thông tin về các 
chế độ bảo hiểm 

sức khỏe!
Tải đơn đăng ký xuống

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gifu/

◦Hãy giới thiệu đôi nét về bạn ―― Xin chào các 
bạn. Mình là Xuân, hiện nay đang sống tại Tỉnh 
Gifu. Mình qua Nhật được 4 năm, 3 năm trước 
mình sống ở Toyama và mới chuyển sang sinh 
sống và làm việc tại Gifu mới hơn 1 năm. Vẫn đang 
trong quá trình tìm hiểu về cuộc sống ở nơi này. 
◦Hãy cho chúng tôi biết về quê hương của bạn? ―― Gia đình mình 
hiện đang sống tại tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng cũng giống Gifu, là 
một nơi không có biển. Chắc các bạn có biết thành phố Đà Lạt nhỉ? Từ 
nhà mình lên Đà Lạt bằng đường cao tốc thì mất khoảng 15 phút. Là 

một địa danh du lịch nổi tiếng của 
Việt Nam nên mỗi lần về thăm nhà 
mình đều sắp xếp thời gian để Đà lạt 
chơi cùng gia đình và bạn bè. 
◦Về công việc tình nguyện viên 
hiện nay ―― Bản thân mình rất 
muốn được trở thành người có ích 
cho xã hội và mọi người. Nhất là chúng ta, những người đang sống ở 
một nơi không có người thân bên cạnh thì việc giúp đỡ lẫn nhau lại càng 
trở nên quan trọng hơn hết. Vì thế mình muốn được cống hiến cho cộng 
đồng người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản. Chính vì thế mình đã 
đăng ký tham gia vào các hoạt động tình nguyện như hỗ trợ dịch các tờ 
rơi sang tiếng Nhật..v.v..
◦Khi hết dịch corona thì bạn có dự định gì? ―― Sau khi tình hình dịch 
ổn định hơn thì các bạn muốn làm gì? Bản thân mình muốn được về nhà 
thăm gia đình. Ngoài ra, mình cũng muốn được tham gia vào các buổi 
giao lưu trực tiếp với mọi người chứ không phải là bằng online như hiện 
nay. Rất mong tình hình dịch bệnh được ổn định hơn trong thời gian 
sớm nhất.

 Hiện nay, trước những nhu cầu cấp thiết của cư dân về tình hình 
lây nhiễm dịch Covid-19 như nơi tư vấn, liên hệ khẩn cấp khi cơ thể 
không khỏe, yêu cầu đóng cửa kinh doanh của chính phủ, tiền hỗ 
trợ...
 Tại trung tâm GIC luôn tìm kiếm những tình nguyện viên để cùng 
hỗ trợ cư dân người nước ngoài có thể yên tâm sinh sống trong xã 
hội đa văn hóa, tiếp nhận được những thông tin bằng tiếng mẹ đẻ 
những khi khẩn cấp... [Tình nguyện viên ngôn ngữ] sẽ thực hiện 
thông dịch/phiên dịch dựa theo yêu cầu ủy thác của trung tâm GIC 
hoặc các cơ quan hành chính, các tổ chức giao lưu quốc tế, đoàn 
thể tình nguyện viên...[Tình nguyện viên khi thiên tai xảy ra] sẽ thực 
hiện phiên dịch tại nơi lánh nạn, hoặc dịch văn bản những thông tin 
hỗ trợ, tình hình thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ngoài ra, còn có [Tình 
nguyện viên hỗ trợ tiếng Nhật], [Hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật]...
 Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác đăng ký của các bạn. Chi 
tiết về thông tin và cách thức đăng ký trở thành tình nguyện viên 
xin xem tại trang web của trung tâm, mục [Tình nguyện viên].

Các bạn có muốn tham gia hoạt động 
tình nguyện cùng chúng tôi không?

Địa điểm du lịch Đà Lạt
  (hình được chị Xuân cung cấp)

◦Hãy giới thiệu đôi nét về bạn ―― Tôi là Kou Eishin sinh 
viên Trung Quốc - đã tốt nghiệp đại học Gifu. Hiện tôi 
đang làm việc tại một công ty trong tỉnh Gifu.
◦Hãy cho chúng tôi biết về quê hương của bạn? ――  Quê 
tôi ở tỉnh Cát Lâm - phía bắc Trung Quốc. Vùng đông bắc 
Trung Quốc là đồng bằng nên không có biển và sông lớn, 
cũng ít những ngọn núi cao. Về thời tiết, khí hậu cũng khá giống Gifu, oi bức vào 
mùa hè và tuyết phủ dày vào mùa đông.
◦Về công việc tình nguyện viên hiện nay ―― Năm nay quả là một năm bất 
thường đối với toàn thế giới. Tất cả mọi người đều căng thẳng và sống cuộc sống 
thường ngày vô cùng bất tiện. Đặc biệt là đối với người nước ngoài không hiểu tiếng 
bản địa sẽ càng khó khăn, bất an hơn. Bản thân tôi luôn muốn góp chút sức nhỏ bé 
để giúp ích cho cộng đồng, do đó tôi đã đăng ký tham gia làm tình nguyện viên.
◦Khi hết dịch corona thì bạn có dự định gì? ―― Điều mà tôi cảm thấy hạnh 
phúc nhất đó là khi được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những người gặp khó 
khăn mà tôi đã giúp đỡ, do vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc tình nguyện này. 
Khi hết dịch Covid-19, việc đầu tiên tôi muốn làm là về nước, để bố mẹ có thể yên 
tâm được rằng tôi vẫn đang rất mạnh khỏe.

Chị Kou Eishin
Đây là Boss - con mèo đực mà người bạn tôi nuôi.

 Nó rất thích chơi trò trốn tìm!(hình được chị Kou cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chuyên Mục Phỏng Vấn Các Bạn 
Nước Ngoài Đang Sống Tại Gifu

Đang hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực ngôn ngữ
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I n f o r m a t i o n

Tư vấn trực tuyến online về kế hoạch tương lai
Dành cho người nước ngoài sinh sống tại Gifu

■ Thu nhập đã bị giảm vì dịch Corona. Hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê nhà, tiền vay mua ô tô, tiền vay từ hội đồng phúc lợi xã 
hội... Bạn đang lo lắng không biết có thể tiếp tục trả những chi phí đó với mức lương hiện tại hay không.

■ Con bạn muốn học đại học hoặc trường dạy nghề. Nhưng bạn không thể trả nổi học phí cho con. Chắc chỉ có cách là vay nợ 
thôi phải không?

■ Hàng tháng phí bảo hiểm sức khỏe, lương hưu...được trừ thẳng từ lương nên lương thực lĩnh chẳng còn bao nhiêu. Bạn không 
hiểu những khoản bị khấu trừ đó sẽ được sử dụng như thế nào. Bạn muốn tìm hiểu về chế độ an sinh xã hội của Nhật Bản.

■ Con bạn đang chuẩn bị lên cấp 3 nhưng bạn lại đang thất nghiệp. Mặc dù vẫn đang được nhận trợ cấp thất nghiệp, nhưng bạn 
muốn biết sau khi trừ chi phí sinh hoạt, học phí thì mỗi tháng sẽ còn lại bao nhiêu?

Bạn có từng trăn 

trở về những vấn 

đề này không?

 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà cuộc sống của nhiều người gặp khó khăn hơn so với trước đây, như phải nghỉ 
việc tạm thời hoặc bị thất nghiệp, dẫn tới thu nhập bị giảm đáng kể.
 Buổi tư vấn về kế hoạch tương lai tại trung tâm GIC sẽ do chuyên gia hoạch định tài chính giải thích một cách dễ hiểu, 
đưa ra những lời khuyên hữu ích về ngân sách gia đình, chi phí sinh hoạt, chi phí giáo dục con cái..vv..
 Những bạn có sự lo lắng như [Hiện tại tôi vẫn đi làm được, nhưng đến khi già không thể làm việc được nữa thì chi phí sinh 
hoạt sẽ ra sao?] cũng có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí.

※Số lượng tiếp nhận đăng ký mỗi buổi có giới hạn, do đó trước khi đăng ký hãy liên hệ trước để biết thông tin chi tiết

● Thời gian :Ngày 3/3/2021 (thứ 4)
  ①10:00 ~ 10:50 hoặc ②11:00 ~ 11:50

● Địa điểm : Online trực tuyến (qua ứng dụng Zoom)

● Ngôn ngữ : tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt

 ※Bạn nào cần hỗ trợ phiên dịch xin thông báo khi đăng ký

● Cách đăng ký: 
 Ghi rõ họ tên, số điện thoại, tên thành phố đang cư trú (ví dụ: 

thành phố Kani), nội dung muốn tư vấn, chọn thời gian tư vấn 
(khung giờ ① hoặc khung giờ ②), nếu cần phiên dịch hãy ghi 
rõ trong email cần phiên dịch ngôn ngữ nào

● Gửi về địa chỉ email : gic@gic.or.jp

● Hạn cuối nhận đăng ký : ngày 24/2/2021 (thứ 4)

Trung tâm tư vấn cho cư dân nước 
ngoài tỉnh Gifu

 Các bạn cư dân người nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi khi gặp 
khó khăn trong cuộc sống thường ngày tại Nhật Bản (các vấn đề như 
tiền thuế, nơi ở, giáo dục, phúc lợi xã hội…). Trung tâm sẽ liên kết với 
các cửa sổ hành chính của chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ giải quyết 
vấn đề của bạn. 
※Tuy nhiên, trung tâm không thể hỗ trợ phiên dịch y tế
●Thời gian mở cửa : thứ 2~thứ 6  9:30~16:30
   ※trừ ngày lễ・ngày nghỉ tết đầu/cuối năm
●Số điện thoại : 058-263-8066
●Ngôn ngữ hỗ trợ : tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng 

Tagalog, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng 
Khmer, tiếng Nepan, tiếng Myanma, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mã 
Lai, tiếng Mông Cổ

Nếu các bạn có nguyện vọng được tư vấn trực tiếp, hãy đến Trung Tâm Giao 
Lưu Quốc Tế Tỉnh Gifu để được nhân viên tư vấn trực tiếp với các ngôn ngữ 
tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Việt. Các ngôn ngữ khác sẽ chỉ có 
thể tư vấn qua điện thoại.

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu (viết tắt GIC)
〒500-8875  tầng 2 tòa nhà Gifu Chunichi biru, Gifu shi Yanagase doori 1-12

 058-214-7700    FAX 058-263-8067
E-mail gic@gic.or.jp      Trang web https://www.gic.or.jp
Thời gian làm việc   Mở cửa thứ 2~thứ 6  9:30~18:00
                                    Ngày nghỉ thứ 7, ngày lễ, nghỉ tết đầu/cuối năm
Ngôn ngữ có thể hỗ trợ   tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog, 
                                             tiếng Việt

1/2/2021  (1 năm phát hành 3 số tháng 7, tháng 11, tháng 2)

Được phát hành・biên tập bởi tổ chức công

Ngày phát hành tạp chí ngày
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