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Thông Tin Từ Chính Phủ
Thông tin được tuyển chọn phiên dịch từ tạp chí Hiroshima Shimin to Shisei của Thành phố Hiroshima, có 
trên trang web của Thành phố Hiroshima: www.city.hiroshima.lg.jp và ứng dụng Catalog Pocket. 

COVID-19: Để biết thông tin tiếng Anh mới nhất về COVID-19 ở Thành phố 
Hiroshima, bao gồm số ca nhiễm và phúc lợi xã hội, có một phần dành riêng       
trên trang web Thành phố Hiroshima. 

Tháng 9. 2021 

 

Thông tin về Tiêm chủng COVID-19 
新型コロナウイルスワクチン （8 月 15 日号 P3） 

■Giấy chứng nhận tiêm chủng 
  (ワクチンパスポート) 

Thành phố đã bắt đầu cấp Giấy chứng nhận tiêm chủng cho những cá nhân đã hoàn thành tiêm 
chủng COVID-19. Hiện tại, dịch vụ này chỉ dành cho những cá nhân có kế hoạch đi nước 
ngoài. Để đăng ký, cần phải có bản sao hộ chiếu. Vui lòng kiểm tra trang web của thành phố để 
biết chi tiết. 

✏ Qua đường bưu điện, gửi đến Ban Nâng cao Sức khỏe (Kenkō Suishin Ka) (730-8586, không 
cần ghi địa chỉ). 
Bạn cũng có thể gửi đơn đăng ký tại Bộ phận Nâng cao Sức khỏe hoặc Bộ phận Hỗ trợ Cộng 
đồng (Chiiki Sasaeai Ka) của văn phòng phường địa phương của bạn. 

❖ Để tránh lây lan các bệnh lây nhiễm, vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện nếu có thể. 
 

������� Thời gian xử lý 
Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn đăng ký (7 ngày 
đối với đơn đăng ký gửi đến Bộ phận hỗ trợ cộng đồng). 
❖ Trong trường hợp số lượng đơn đăng ký lớn, hoặc biểu mẫu không đầy đủ, có thể có sự 
chậm trễ. 

 
■ Để biết thông tin mới nhất về vắc xin 

Thông tin về việc hủy bỏ đột ngột tại các điểm tiêm chủng sẽ được gửi đến các cá nhân qua tài 
khoản LINE của Thành phố Hiroshima. Hãy truy cập trang web của Thành phố Hiroshima để 
biết thêm chi tiết, bao gồm thông tin về cách đăng ký qua LINE và nhận thông báo hủy. 

Biểu Tượng Nội dung 

 Thông tin về Tiêm chủng COVID-19 
 Tiêm chủng bắt đầu cho người từ 12 - 64 tuổi 
 Chế độ miễn giảm hóa đơn nước và nước thải 
 Hỗ trợ những người gặp khó khăn do mưa lớn. 

(Ngày 19 tháng 8 năm 2021) 
 

����� Đối tượng ������ Địa điểm 

���� Chi phí ✏ Cách đăng ký 

������� Ngày ������� Giờ (định dạng 24 giờ) 

❔ Yêu cầu   

����� Điện thoại ����������� Fax 
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■Đã bắt đầu tiêm chủng trên diện rộng ở tỉnh Hiroshima 
Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ nhận được vắc-xin của mình tại thành phố nơi đăng ký hồ sơ cư 
trú của bạn (ngoại trừ những người có các lý do riêng đủ điều kiện nhận vắc-xin ở một thành phố 
khác). Tuy nhiên, công dân thành phố Hiroshima hiện cũng có thể nhận vắc xin từ các cơ sở y tế 
ở các thành phố hoặc thị trấn khác trong tỉnh Hiroshima. Đối với chính sách và thời gian đặt chỗ 
của từng thành phố, hãy kiểm tra trang web của họ. 

 
 
 
 
 
 
 

Tiêm chủng bắt đầu cho người từ 12 - 64 tuổi 
12-64 歳の人への接種の予約受付を開始（8 月 1 日号 P3） 

Thành phố đã bắt đầu nhận đặt hẹn tiêm chủng từ những người từ 12 đến 64 tuổi. 
Để được tiêm ngừa, về nguyên tắc, trẻ em từ 12 đến 15 tuổi phải có người giám hộ đi cùng. Tốt nhất 
là nên được tiêm ngừa tại bệnh viện, phòng khám thông thường, v.v. 
Địa điểm tiêm chủng mới cho nhóm  
Các địa điểm mới đã được thiết lập ở những địa điểm mà sinh viên và nhân viên văn phòng có thể 
tiếp cận dễ dàng. 
NTT Cred Hall 
Ngày bắt đầu Đang hoạt động 
Ngày tiêm chủng chính Thứ Hai đến Chủ Nhật 

* Có vào ban đêm các ngày trong tuần 
Địa chỉ Naka-ku, Moto-machi 6-78 (Tầng 11 tòa nhà 

Pacela) 
 

Hội trường Hiroshima 
Ngày bắt đầu Đang hoạt động 
Ngày tiêm chủng chính Thứ 4 đến Chủ nhật 

* Có vào ban đêm các ngày trong tuần 
Địa chỉ Higashi-ku Futabanosato 3-5-4 (tòa nhà 

Hiroshima TV ) 
 
 

Cửa hàng bách hóa Fukuya (Cửa hàng ga JR Hiroshima) 
Ngày bắt đầu  Đang hoạt động 
Ngày tiêm chủng chính Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Bảy và Chủ Nhật 

* Có vào ban đêm các ngày trong tuần 
Địa chỉ Minami-ku, Matsubara-cho 9-1 

 

FRESTA Holdings (Head office) 
Ngày bắt đầu  Thứ 7, ngày 21/8 
Ngày tiêm chủng chính Thứ Bảy, Chủ Nhật * Chỉ có ban ngày 
Địa chỉ Asaminami-ku, Midorii 5-18-12 

 

❔ Vui lòng gọi để biết thêm thông tin:  
Tổng đài tiêm chủng COVID-19 Tỉnh Hiroshima 
(Hiroshima Ken Shingata Korona-uirusu Wakuchin Sesshu Kōru Sentā) 
����� 513-2847 
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★ Thay đổi đối với các địa điểm ở Asakita Ward 
Across Plaza Koyo 
Ngày bắt đầu tiêm chủng  Từ ngày 7/8 

Ngày tiêm chủng chính Thứ 7, Chủ Nhật 
Địa chỉ Asakita-ku Fukawa 5-30-38 

 
Hội trường Magame 
Lịch tiêm chủng  Đến ngày 1/8 

Ngày tiêm chủng chính Thứ 7, Chủ Nhật 
Địa chỉ Asakita-ku Magame 1-chome 3-27 

 
❔ Tổng đài tiêm chủng COVID-19 Tỉnh Hiroshima 

(Hiroshima Ken Shingata Korona-uirusu Wakuchin Sesshu Kōru Sentā) 

����� 513-2847 
 

 

Chế độ miễn giảm hóa đơn nước và nước thải 
水道料金、下水道使用料の減免制度があります（8 月 1 日号 P5） 

Có thể được miễn tới 10m3 nước mỗi tháng. 

   
Đủ điều kiện1 - 6 dưới đây: 
1. Các hộ gia đình đang nhận Trợ cấp sinh hoạt (Seikatsu Hogo). 
2. Hộ gia đình có bất kỳ ai nhận hỗ trợ của chính phủ cho trẻ mồ côi Nhật Bản bị bỏ lại ở 

Trung Quốc, v.v.  
3. Hộ gia đình có bất kỳ trường hợp nào sau đây: 

 Ai đó đang giữ một trong những thứ sau: 
  Giấy chứng nhận khuyết tật về thể chất cấp 1, 2 hoặc 3, Shintai Shōgaisha Techō  

身体 E

しんたい

AA E 障害者 E

しょうがいしゃ

AA E手帳 E

てちょう

 

 Giấy chứng nhận Khuyết tật Trí tuệ cấp độ A○AE A, A hoặc A○BE A, Ryōiku Techō 療育 E

りょういく

AA

E手帳 E

てちょう

 
 Giấy chứng nhận sức khỏe và phúc lợi cho người bị rối loạn tâm thần cấp độ 1 

hoặc 2, Seishin Shōgaisha Hoken Fukushi Techō 精神 E

せいしん

AAE障害者 E

しょうがいしゃ

AAE保健 E

ほ け ん

AAE福祉 E

ふ く し

AAE手帳 E

て ち ょ う

 
 

UNgười nhận được một trong những điều sau đây: 
 Trợ cấp Nuôi con Đặc biệt (Tokubetsu Jidō Fuyō Teate) 
 Trợ cấp Cơ bản cho Người khuyết tật (Shōgai Kiso Nenkin) 
 Trợ cấp cho người khuyết tật (Shōgai Nenkin, Grade 1 or 2) 

 
4.  Có bất kỳ ai trong gia đình từ 65 tuổi trở lên được chứng nhận là cần chăm sóc (cấp độ 

4 hoặc 5) 
5.  Hộ gia đình cha mẹ đơn thân 
6.  Một số cơ sở phúc lợi xã hội tư nhân 
 

����� 
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UChú ý: 
・ Trường hợp 3 và 4, đối tượng không được ở trong bệnh viện hoặc viện. 
・ Trường hợp 3, 4 và 5, có giới hạn thu nhập. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với văn phòng liên quan bên dưới. 
✏ 

 
・ Đi đến một trong hai: Trạm dịch vụ của Cục Công trình nước cho Quận hoặc Phòng Phúc 

lợi Công cộng của văn phòng Quận. 
・ Mang theo giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

 

 
Trạm dịch vụ của Cục Công trình nước cho khu dân cư 

Quận ����� ����������� 

Naka 221-5522 511-6925 

Higashi 511-6922 511-6925 

Minami 511-6933 221-3060 

Nishi 511-6944 221-3060 

Asaminami 831-4565 877-0679 

Asakita 819-3958 814-8859 

Aki 821-4949 823-6624 

Saeki 923-4121 922-6958 
 
 

Hỗ trợ những người gặp khó khăn do mưa lớn. (Ngày 19 tháng 8 năm 2021) 
 

Có nhiều chế độ hỗ trợ để giúp đỡ những người gặp khó khăn do mưa lớn từ ngày 11 tháng 8 ở 

thành phố Hiroshima. Các chế độ hỗ trợ chính có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi. 

https://h-ircd.jp/vi/guide-vi.html 

Những thông tin này có thể được tìm thấy bằng tiếng Nhật dễ đơn giản, tiếng Trung, tiếng Tây 

Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh. Thông 

tin chi tiết về chế độ hỗ trợ của Thành phố Hiroshima có trên trang web của Thành phố Hiroshima. 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/vietnamese/ 

(Đây là trang tiếng Nhật. Bạn có thể xem bằng nhiều ngôn ngữ khác bằng cách nhấp vào Auto-

translate this page (Tự động dịch trang này) ở trên đầu trang.) 
 

 

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ và trang web được đề cập có thể chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật. 

Bản dịch danh từ riêng trong ngoặc kép chỉ được cung cấp với mục đích hiểu bài báo và không phải là bản dịch tiếng Anh chính thức. 

Thông Tin từ Chính Phủ được xuất bản hai lần/ tháng. Nó có sẵn trên trang web của chúng tôi (h-ircd.jp/) hoặc bản in tại Phòng giao lưu Quốc Tế 
và nhiều cơ sở công cộng khác. 

❔ 

����� 
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