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Bản tiếng Việt

Được phát hành bởi (tổ chức công) Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu (viết tắt là GIC)

Tạp chí thông tin đa văn hóa và giao lưu quốc tế
GIFU INTERNATIONAL CENTER

 Số 148 tháng 11/2020

Sekai wa Hitotsu

 [Trung tâm tư vấn dành cho cư dân người nước ngoài tỉnh Gifu] được thành lập với mục đích hỗ trợ cư dân 
nước ngoài hiện đang sinh sống trong tỉnh có thể dễ dàng trao đổi, tư vấn - bằng chính tiếng mẹ đẻ của 
mình - về những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại Nhật Bản. Hiện nay, trung tâm đã kỷ 
niệm tròn 1 năm từ ngày thành lập.

 Số lượt tư vấn của trung tâm trong năm Reiwa 1 là 845 lượt. Mục nhận được yêu cầu tư vấn nhiều nhất 
liên quan đến y tế/ bảo hiểm xã hội, tiếp sau đó là yêu cầu liên quan đến tiền lương hưu/ thuế và sinh đẻ/ 
nuôi dạy con cái. Nếu nhìn theo phân loại ngôn ngữ riêng biệt sẽ thấy số lượt tư vấn bằng tiếng Bồ Đào Nha 
chiếm quá nửa với 497 lượt.
 Kể từ nay về sau, trung tâm cũng sẽ tiếp nối sứ mệnh hỗ trợ giải quyết những vấn đề của cư dân người 
nước ngoài, cùng với việc kết nối các cửa sổ hành chính công của chính phủ Nhật với người nước ngoài.

Nhìn lại 1 năm thành lập trung tâm tư vấn cho cư dân 
người nước ngoài tại tỉnh Gifu

Kể từ tháng 5/2020, trung tâm đã thiết lập hỗ trợ qua ứng 
dụng Skype (ứng dụng điện thoại Video).

Nhân viên tư vấn bằng tiếng nước ngoài sẽ tiếp nhận tư vấn qua chat hoặc điện 
thoại. 

Ngôn ngữ Tên tài khoản Ngày Thời gian

Tiếng Bồ Đào Nha G I C  P O R thứ 3・thứ 5
10:00 ~ 12:00

13:00 ~ 16:00
Tiếng Tagalog G I C  T A G thứ 4・thứ 6

Tiếng Việt G I C  V I E T thứ 3・thứ 5

Tiếng Anh 36

Bảo hiểm xã hội・
Liên quan đến y tế
251

Tiếng Tây Ban Nha 2
Ngôn ngữ khác 7

Tiếng Indonesia 5
Tiếng Nhật 17

Lương hưu・
Tiền thuế
106

Sinh đẻ・
Nuôi dạy con cái
68

Giáo dục trẻ em 51

Liên quan đến cá nhân
47

Thủ tục Visa - 
Nyukan 44

Nhà ở 43

Tuyển dụng・
Lao động 34

Khác 201

Tiếng Bồ Đào Nha
497

Tiếng Tagalog
139

Tiếng Trung 76

Tiếng Việt 66

Thống kê phân loại theo nội dung trao đổi Thống kê phân loại theo ngôn ngữ sử dụng
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 Các thông tin tổng hợp liên quan đến Covid-19 luôn được đăng tải 
trên trang web và facebook của trung tâm bằng nhiều ngôn ngữ. 
Thông tin mới về tình hình các ca nhiễm bệnh 
Covid-19 trong tỉnh Gifu hoặc tờ rơi về cách phòng 
chống dịch..vv.. bằng nhiều thứ tiếng cũng được cập 
nhật thường xuyên.
 Tờ rơi [STOP ! COVID-19] cũng đã được dịch ra 14 
ngôn ngữ và đăng tải trên trang web của trung tâm. 
Các bạn cũng có thể tải về máy.

Trung tâm tư vấn cho cư dân nước 
ngoài tỉnh Gifu

 058-263-8066
Thời gian mở cửa：thứ 2~thứ 6   9:30~16:30　※trừ ngày lễ・ngày nghỉ tết đầu/cuối năm
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

Hệ thống cảnh báo lây nhiễm QR tỉnh Gifu

Thông tin cuộc sống liên quan đến Corona

Mã QR là nhãn hiệu đăng ký của công ty DENSO WAVE

Thông tin đời sống dành 
cho cư dân nước ngoài

 Tại trung tâm tư vấn dành cho cư dân nước ngoài tỉnh Gifu (trực thuộc trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu) hiện đang 
hỗ trợ, liên hệ các tổ chức và phiên dịch qua điện thoại để giúp đỡ cư dân nước ngoài sống tại tỉnh có liên quan đến 
Covid-19. Quý vị nếu có nguyện vọng được tư vấn xin hãy liên hệ theo số điện thoại dưới đây.
 Tuy nhiên, có trường hợp sẽ không đáp ứng được phiên dịch y tế, do vậy kính mong sự thông cảm của quý vị. 

 Đây là hệ thống phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Gifu, khi phát hiện có 
người nhiễm bệnh đã sử dụng các địa điểm tập trung đông người không thường xuyên như 
sự kiện, các cơ sở tập trung quan khách, cửa hàng...trong tỉnh Gifu (trừ Gifu shi). Ngay lập 
tức, hệ thống sẽ gửi thông báo qua mail cho những người cùng sử dụng sự kiện ngày hôm 
đó, và sẽ hướng dẫn các biện pháp cần thiết.
 Quan khách chỉ cần đăng ký nhập địa chỉ mail, mọi thông tin cá nhân đều được đảm bảo.

Điểm lợi: trường hợp có người nhiễm bệnh cùng sử dụng 1 địa điểm và cùng ngày với bạn thì sẽ nhận được mail thông 
báo ngay và có thể thực hiện các biện pháp nhanh chóng!!
 Địa chỉ email đã đăng ký sẽ được (1) tỉnh bảo mật chặt chẽ. (2)chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống lây nhiễm dịch 
Covid-19 (3) Sau 60 ngày đăng ký thì mail sẽ bị xóa bỏ.

Cách thức sử dụng ① Dùng điện thoại đọc mã QR được dán tại các cửa hàng, kết nối đến form 
đăng ký ※Cần đăng ký lại mỗi lần sử dụng các địa điểm.

② Nhập địa chỉ mail của bạn để đăng ký ※Cần kiểm tra trước xem hộp thư 
của bạn có thể nhận được mail từ địa chỉ @govt.pref.gifu.jp hay không.

③ Nhận thư thông báo hoàn thành đăng ký
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 Nhật Bản được biết đến là nước thường xuyên xảy ra nhiều thiên tai. Những thiệt hại trên diện rộng trong những năm gần đây 
như mưa lớn, hay động đất xảy đến bất kỳ lúc nào mà chúng ta không biết.
 Tại trung tâm GIC, để giúp quý cư dân nước ngoài có thể chuẩn bị từ những ngày thường nắm vững được kiến thức đúng đắn về 
thiên tai và cách thức bảo vệ bản thân từ thiên tai. Hiện nay, trung tâm đã phát hành 3 loại tờ hướng dẫn phòng chống thiên tai 
đa ngôn ngữ, kích thước dạng bỏ túi 
bao gồm [tiếng Nhật・tiếng Anh・
tiếng Trung] [tiếng Nhật・tiếng Bồ 
Đào Nha・tiếng Tagalog] [tiếng 
Nhật・tiếng Việt]
 Hướng dẫn phòng chống thiên tai 
này được sử dụng loại giấy dù bị ướt 
cũng khó rách để mọi người có thể 
bỏ túi và luôn mang theo bên mình. 
Việc nắm rõ nơi lánh nạn quanh nơi 
bạn sống rất quan trọng, khi không 
may động đất xảy ra chỉ cần đưa 
mặt giấy có ghi dòng chữ [Hãy đưa 
tôi đến nơi lánh nạn] là bạn có thể 
nhận được sự giúp đỡ cần thiết. 
Trung tâm cũng đã gửi bản hướng 
dẫn này đến các đoàn thể có liên 
hệ với người nước ngoài và các văn 
phòng hành chính địa phương. Các 
bạn hãy đến lấy về phòng khi cần sử dụng, và tham gia tích cực các khóa học về phòng chống thiên tai để nâng cao nhận thức 
từng ngày.
 Tuy nhiên, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 như hiện nay chắc hẳn có nhiều bạn cũng bất an khi di chuyển đến nơi lánh nạn 
phải không nào. Nếu chẳng may bản thân mình bị nhiễm bệnh sẽ có khả năng lây nhiễm cho người khác, do vậy cần phải giữ 
khoảng cách tiếp xúc nhất định với người khác.
 Liên quan đến việc lánh nạn khi xảy ra thiên tai, hãy tham khảo những điểm dưới đây và cùng thảo luận với gia đình.

Chuẩn bị cho thiên tai
Bạn có muốn nhận được hướng dẫn phòng 
chống thiên tai bằng nhiều ngôn ngữ không?

 Nơi lánh nạn là nơi tập trung đông người sơ tán đến lánh nạn, 
do đó sẽ là nơi có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.
 Cùng với việc tự chuẩn bị những đối sách để tự bảo vệ tính 
mạng của bản thân, với phương châm [Tự Cứu] chính mình. 
Hãy luôn ghi nhớ việc chuẩn bị đi lánh nạn sớm.

⃝Hãy luôn xác nhận tính nguy hiểm khi thiên tai xảy đến 
tại nơi mình sống
(tham khảo: bản đồ các khu vực sông, núi nguy hiểm 
tại tỉnh Gifu https://kikenmap.gifugis.jp/)
⃝Xem xét phương án lánh nạn khác ngoài việc phải di 

chuyển đến nơi lánh nạn tập trung (ví dụ như lánh nạn 
tại nhà người thân, bạn bè, hoặc lánh nạn trên tầng 
cao tòa nhà nơi mình ở...)
⃝Chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, xà phòng (dung dịch khử 

trùng), nhiệt kế, khăn, dép, găng tay nilon...)
⃝Chuẩn bị sẵn những thuốc chữa bệnh hiện đang uống, 

hoặc những thực phẩm chức năng cần thiết để quản lý 
sức khỏe...
⃝Tích cực thu thập thông tin thời tiết từ trang web của 

Cục khí tượng… và chú ý đến việc nhanh chóng đi 
lánh nạn

 Hãy chú ý đến những điểm dưới đây để không lây nhiễm cho 
người khác

⃝Hãy cùng sinh hoạt và giữ khoảng cách trên 2m với 
người bên cạnh 

⃝Hãy thường xuyên đeo khẩu trang
⃝Sau khi tiếp xúc với những vật dùng chung như tay 

nắm cửa… thì hãy thực hiện triệt để việc rửa tay, diệt 
khuẩn. 

⃝Hãy kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt hàng ngày
◆Thực hiện 3 lần/ngày: sáng, trưa, tối
◆Khi thấy phát sốt hoặc không khỏe, hãy thông báo 

ngay với đội dịch tễ
⃝Không ăn uống tại những khu vực khác, ngoại trừ 

không gian nơi bạn tạm trú

1. Chuẩn bị từ những ngày thường và nhanh 
chóng đi lánh nạn 2. Trường hợp di chuyển đến nơi lánh nạn

Về việc lánh nạn trong đại dịch Covid-19Về việc lánh nạn trong đại dịch Covid-19
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Chương trình tư vấn của các chuyên gia
I n f o r m a t i o n

Đây là buổi tư vấn miễn phí mọi thủ tục liên quan đến tư cách lưu trú và xuất nhập cảnh Nhật Bản do 
chính nhân viên của cục quản lý xuất nhập cảnh Nagoya giải đáp dành cho cư dân người nước ngoài sống 
tại tỉnh Gifu.

Buổi tư vấn do nhân viên cục quản lý xuất nhập cảnh Nagoya

Thời gian Địa điểm

Ngày 19/11/2020 (thứ 5) Văn phòng hành chính tổng hợp Seinou (Ogaki shi Ezaki cho 422-3)

Ngày 17/12/2020 (thứ 5) Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Ngày 21/1/2021 (thứ 5) Văn phòng hành chính tổng hợp Kamo (Minokamo shi Kobi cho Shimokobi 2610-1)

Ngày 18/2/2021 (thứ 5) Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Ngày 18/3/2021 (thứ 5) Văn phòng hành chính tổng hợp Seinou (Ogaki shi Ezaki cho 422-3)

Luật sư hành chính sẽ tiếp nhận tư vấn mọi vấn đề khó khăn về tư cách lưu trú, kết hôn/ly hôn quốc tế, 
giấy phép kinh doanh, tiền nợ, tai nạn giao thông, và những vấn đề khác...

Tư vấn miễn phí từ luật sư hành chính

Thời gian Địa điểm

Thứ 5 của tuần đầu tiên hàng tháng Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Chương trình tư vấn tâm lý bằng tiếng mẹ đẻ dành cho người Brazil và Philipine.

Tư vấn tâm lý

Thời gian Địa điểm

Chủ nhật của tuần thứ 4 hàng tháng Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Tư vấn tâm lý (tiếng Bồ Đào Nha)

Thời gian Địa điểm

Chủ nhật của tuần thứ 2 hàng tháng Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu

Tư vấn tâm lý (tiếng Tagalog)

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Gifu
Gifu shi Yanagase doori 1-12   Gifu Chunichi biru 2F     058-263-8066

Liên hệ/ đặt lịch tư vấn

Có thể có sự thay đổi về thời gian của các buổi tư vấn trên, do đó quý vị có nguyện vọng đăng 
ký tư vấn xin vui lòng liên hệ đến trung tâm.

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

1/11/2020  (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

1※Số tạp chí dự kiến phát hành tháng 7/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã bị hủy.


