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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 11. 2021 

Đối với những người chưa được tiêm ngừa liều thứ 2 

Vắc xin COVID-19 
新型コロナウイルスワクチン 2回目の接種を受けることができていない人専用の予約枠 (市民と市政 10月 1日号 P3) 

Đối với những người đã tiêm mũi đầu tiên, nhưng do trường hợp không may không thể tiêm liều 

thứ hai, mặc dù đã đợi từ ba tuần trở lên, hệ thống đăng ký mới đã mở ra cho những trường hợp 

này để có thể tiêm liều thứ hai trong thời gian nhanh nhất.  

※Chỉ ưu tiên giới hạn cho những người đã tiêm đợt 1, vắc-xin Pfizer. 

Địa điểm Kamiya-cho, Shareo 

Địa chỉ Chika-gai 307, Ote-machi 1-chome, Naka-ku, 

Giờ hoạt động 
Thứ 2-Thứ 6: 17:00 – 20:00 

Thứ 7& Chủ nhật: 10:00 – 17:00  

Khả dụng 6-12 người mỗi ngày 

Biểu Tượng Nội dung 

◼ Đối với những người chưa được tiêm ngừa liều thứ 2 

vắc xin COVID-19 

◼ Đăng ký nhập học trường mẫu giáo thành phố vào 

tháng 4 năm 2022 

◼ Các khoản hoàn trả cho giáo dục mầm non và chăm 

sóc trẻ em 

◼ Các thay đổi đối với việc ghi danh vào trường tiểu 

học 

◼ Mức lương tối thiểu của tỉnh Hiroshima (đã thay đổi) 

◼ Hỗ trợ tài chính mở rộng cho chi phí y tế của trẻ em 

 

 

 

       Đối tượng         Địa điểm 

      Chi phí ✏ Cách đăng ký 

         Ngày          
Giờ (định dạng 
24 giờ) 

❔ Yêu cầu   

       Điện thoại              Fax 
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         Thời gian đặt 

lịch trước 

Vui lòng đặt trước 17:00 giờ, hai ngày trước thời gian hẹn 

mong muốn. 

✏Cách đăng ký 

Chỉ đăng ký qua điện thoại: 

Tổng đài tiêm chủng COVID-19 thành phố Hiroshima 

       050-3644-7513 

• Thời gian 9:00 - 17:00, 7 ngày trong tuần 

• Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ 

Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt 

• Đăng ký trực tuyến không được chấp nhận. 

Những điều cần 

lưu ý: 

◼ Khi đặt chỗ trước, vui lòng nói rõ rằng bạn chưa thể tiêm 

liều thứ 2 vì những lý do không thể tránh khỏi. 

◼ Đối với những người có thể đăng ký, cần phải xác nhận 

thông tin về lần tiêm thứ 1.  

    Ví dụ về các trường hợp không may đã ngăn cản việc tiêm mũi thứ 2: 

◼ Sức khỏe kém dẫn đến việc không thể đến hẹn vào ngày tiêm lần thứ 2. 

◼ Sau khi xem xét bệnh sử, bác sĩ từ chối tiêm. 

◼ Lần tiêm thứ 1 nhận được từ việc có 1 người nào đó hủy bỏ đăng ký, và do đó, lần đăng ký 

thứ 2 cũng không được đăng ký sẵn. 

❔ Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Thành phố Hiroshima. 

Quận Hiroshima Tổng đài vắc xin COVID-19  

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

• Đa ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tagalog 
và tiếng Việt 

•        513-2847   Lines open 24/7 

 

 

Vui lòng lấy hướng dẫn đăng ký và đơn đăng ký từ mỗi trường mẫu giáo hoặc từ trang web của 

Thành phố Hiroshima: 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/www/koho/shimintoshiseir031001/shimintoshisei/topics/top07.ht

ml 

▶ Trường mẫu giáo thành phố 

       Có thể nhận bao nhiêu trẻ? 

Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi Trẻ 5 tuổi 

20 trẻ 

(Chỉ Motomachi, 
Ochiai và Funakoshi) 

Vui lòng kiểm tra một trong hai: 

-Trang web của thành phố Hiroshima 

- Hướng dẫn đăng ký trường mẫu giáo 
bạn đã chọn 

Vui lòng liên hệ với 
trường mẫu giáo bạn 
đã chọn 

Đăng ký nhập học trường mẫu giáo thành phố vào tháng 4 năm 2022 

令和 4年度の入園児を募集します (市民と市政 10月 1日号 P3) 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/www/koho/shimintoshiseir031001/shimintoshisei/topics/top07.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/www/koho/shimintoshiseir031001/shimintoshisei/topics/top07.html
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Ai có thể nộp đơn? 

Vui lòng kiểm tra hướng dẫn đăng ký của mỗi trường mẫu giáo. 

✏ Làm thế nào để nộp đơn? 

Nộp mẫu đơn cho trường mẫu giáo bạn đã chọn trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 10 (Thứ 
Sáu) đến 15:00 ngày 14 tháng 10 (Thứ Sáu). Nếu đơn đăng ký có nhiều hơn khả năng nhận trẻ, sẽ 
quyết định bằng cách sử dụng hệ thống rút thăm. 
 

❔ YÊU CẦU: Liên hệ trực tiếp với nhà trẻ hoặc Ban Hướng dẫn Giáo dục Phần 1 của Ban Giáo 

dục Thành phố (Kyōiku Iinkai Shidō Dai Ikka)         504-2784                504-2142 

 

▶ Ato Nintei-kodomo-en (trung tâm chăm sóc trẻ em được chứng nhận) 

       Có thể nhận bao nhiêu trẻ? 

Trẻ 3 tuổi Trẻ 4 tuổi Trẻ 5 tuổi 

5 Khoảng 5 Khoảng 5 

Ai có thể nộp đơn? 

Trẻ em sống trong khu vực trường tiểu học Ato. 

   Lưu ý: Nếu trung tâm giữ trẻ không đạt được số lượng ghi danh tối đa, thì trung tâm sẽ bắt 
đầu nhận đơn từ các cá nhân sống trong các khu vực trường tiểu học khác. 

✏ Làm thế nào để nộp đơn? 

Gửi đơn đăng ký đến Ato Nintei-kodomo-en trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 10 

(Thứ Sáu) đến 17:00 ngày 14 tháng 10 (Thứ Sáu). Nếu có nhiều đơn đăng ký hơn khả năng nhận 

vào, sẽ quyết định bằng cách sử dụng hệ thống rút thăm. 

❔ Liên hệ: Văn phòng Phường Aki (Aki Kuyakusho) 

Bộ phận phúc lợi (Fukushi Ka)        821-2813              821-2832 or  

Phòng kế hoạch chăm sóc trẻ em (Hoiku Kikaku Ka)       504-2153              504-2255 

 

 

 

Các khoản hoàn trả cho giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em 

幼児教育・保育の無償化による利用費の請求を受け付けます（市民と市政 10月 1日号 P5） 

 

Vì giáo dục mầm non và chăm sóc trẻ em đã trở nên miễn phí một phần, nên phụ huynh và người 
bảo hộ có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Có giới hạn trên cho số tiền được hoàn lại. 

       Ai đủ điều kiện?  

Cha mẹ hoặc người bảo hộ, những người đã hoặc đang sử dụng một trong các Cơ sở và dịch vụ Đủ 
điều kiện bên dưới, và những người đã nhận được biểu mẫu Ghi nhận Thanh toán Sử dụng Cơ sở 
(tiếng Nhật bên dưới): 

施設
しせつ

等
とう

利用
りよう

給付
きゅうふ

認定
にんてい

（2
に

号
ごう

、3
さん

号
ごう

）Shisetsu Tō Riyō Kyūfu Nintei (2 or 3) 
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Các cơ sở và dịch vụ đủ điều kiện 

 

• Cơ sở giữ trẻ ngoài công nhận (Ninkagai hoiku shisetsu)  ※ Không bao gồm nhà trẻ do doanh 

nghiệp quản lý 

• Giữ trẻ tạm thời ngoài giờ (Ichiji azukari) 

• Chăm sóc trẻ em bệnh (Byōji hoiku) 

• Trung tâm Hỗ trợ Gia đình 

• Dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ (Azukari hoiku) do các trường mẫu giáo hoặc các bộ phận mẫu giáo của 

các Trung tâm Chăm sóc Trẻ em được Chứng nhận (Nintei kodomoen) cung cấp 

✏ Làm thế nào để đăng ký? 

Nộp đơn trực tiếp cho cơ sở hoặc cho Phòng Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em của Thành phố. 

Bạn sẽ cần: 

① Một biểu mẫu. Bạn có thể lấy từ cơ sở hoặc từ trang web của Thành phố Hiroshima. 
② Một tài liệu chứng minh cơ sở đã nhận thanh toán của bạn cho dịch vụ chăm sóc trẻ em. Bạn có 

thể nhận từ cơ sở. 
③ Bản sao sổ ngân hàng của bạn 

         Thời gian tiếp nhận 

Trước ngày 15 tháng 10 (Thứ 6) 

❔ Liên hệ : Hỏi trực tiếp cơ sở, hoặc 

 Phòng Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em của Tòa thị chính (Hoiku Kikaku Ka)  

       504-2153              504-2255 

 

 

 

 

Đối với những học sinh tương lai mà trường tiểu học được chỉ định có quá nhiều học sinh ghi 
danh, các học sinh sẽ được phép đổi sang một trường khác trong khu vực. 

       Ai đủ điều kiện?  

Học sinh lớp 1 sẽ ghi danh vào một trong các trường được nêu dưới đây kể từ ngày 1 tháng 4 năm 
2022. 

✏ Làm thế nào để đăng ký? 

Mang theo biểu mẫu “Thông báo nhập học” 入学(にゅうがく)通知書(つうちしょ) (Nyūgaku 
Tsūchisho) do thành phố bạn cấp đến Bộ Giáo dục thành phố, hoặc đến trực tiếp trường mà bạn 
muốn đăng ký, và đăng ký ở đó. 

         Thời gian đăng ký  

Sau khi các biểu mẫu thông báo nhập học được gửi cho năm 2022 vào cuối tháng 1, đến ngày 31 

tháng 3 năm 2022 (Vui lòng hoàn thành càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong tháng 2). 

※ Xin lưu ý rằng chỗ trống có thể được lấp đầy nhanh chóng, hoặc đơn đăng ký sẽ không còn 

được chấp nhận trong một số trường hợp.

Các thay đổi đối với việc ghi danh vào trường tiểu học  

入学する小学校を変更できます(市民と市政 10月 1日号 P３) 
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[Các trường có khả năng] Xem bảng bên dưới. 

Quận Trường tiểu học được chỉ định Các trường có khả năng 

Higashi Trường tiểu học Ushita ⬧Waseda ⬧Ushita-shinmachi 

⬧Onaga  ⬧Hakushima  

Minami Trường tiểu học Ujina  ⬧Ujina-higashi ⬧Midorimachi 

⬧Moto-ujina 

Nishi 

 
Trường tiểu học Inokuchi 

⬧Suzugamine ⬧Inokuchi-myojin 

⬧Inokuchi-dai ⬧Itsukaichi-higashi 

⬧Itsukaichi-minami 

Asaminami 
Trường tiểu học Kawauchi  

⬧Midorii ⬧Nakasuji ⬧Furuichi 

⬧Bairin ⬧Kuchita-higashi ⬧Kuchita 

Trường tiểu học Tomo  
⬧Yasukita ⬧Yasunishi  

⬧Tomo-higashi ⬧Ōzuka  

⬧Tomo-minami ⬧Kuchi-minami 

• Trường tiểu học Gion  

• Trường tiểu học Yamamoto l 

• Trường tiểu học Kasugano  

 

⬧Furuichi ⬧Ōmachi ⬧Nagatsuka 

⬧Hara ⬧Hara-minami  

⬧Nagatsuka-nishi  

 

❔ Liên hệ: Phòng Công tác Học đường của Ủy ban Giáo dục Thành phố 

(Kyōiku Iinkai Gakuji Ka)        504-2469                504-2328 
 

 

 

 

 

Mức lương giờ tối thiểu cho mỗi tỉnh được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 10. Năm nay, tỉnh 

Hiroshima đã thay đổi thành 899 yên. Mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động làm 

việc tại tỉnh Hiroshima, không phân biệt tuổi tác, giới tính, hình thức làm việc, v.v. 

❔ Liên hệ: Văn phòng Lao động Hiroshima, Văn phòng Tiền lương 

(Hiroshima Rōdō Kyoku Chingin Shitsu)   

       221-9244                221-9252 

 

 

 

 

 

Mức lương tối thiểu của tỉnh Hiroshima (đã thay đổi) 
最低賃金が変わります(市民と市政 10月 1日号 P5) 
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Để tạo ra một môi trường nơi trẻ em có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, các tiện ích mở rộng 

mới đã được tạo ra để hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ em. 

Tiêu chí mới 

kể từ tháng 1 năm 

2022 

• Độ tuổi cho trẻ em có thể được hỗ trợ chăm sóc y tế liên 

tục đã được mở rộng từ lớp 3 đến lớp 6. 

• Đối với trẻ mẫu giáo, phí một lần là 1.000 Yên ở lần 

khám đầu tiên. Sau đó, một phần chi phí y tế sẽ được 

hoàn trả lại. 

Vấn đề: Hỗ trợ tài chính này dành cho các gia đình có trẻ em phải đi khám bệnh. Chương trình sẽ 

trang trải một số chi phí y tế nhất định. (Số tiền trợ cấp được tính dựa trên số tiền điều trị y tế được 

bảo hiểm. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận liên quan.) 

Đối tượng: Những cá nhân đủ điều kiện là những người sống trong giới hạn thành phố và đã đăng 

ký một chương trình bảo hiểm y tế. (Xin lưu ý rằng có những hạn chế dựa trên thu nhập, cũng như 

đối với những người hiện đang nhận các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ như hỗ trợ phúc 

lợi công cộng (Seikatsu-hogo), trợ cấp y tế cho những người nuôi con một mình và trợ cấp y tế 

cho người tâm thần hoặc thiểu năng trí tuệ / thể chất nghiêm trọng. 

Tại bệnh viện: Vui lòng xuất trình Thẻ Phúc lợi Hỗ trợ Y tế cho Trẻ em (Kodomo iryōhi 

jukyūsha-shō) do thành phố cấp cùng với thẻ bảo hiểm y tế của bạn cho bệnh viện hiện tại của 

bạn. 

※Đối với những người đã đến một phòng khám nằm bên ngoài tỉnh Hiroshima hoặc đã được điều 

trị y tế trước khi đăng ký chương trình hỗ trợ này, phí hoàn trả sẽ được chuyển vào một ngày sau 

đó. 

✏ Làm thế nào để đăng ký? 

Vui lòng nộp đơn tại Bộ phận Phúc lợi của văn phòng phường địa phương (Fukushi Ka) hoặc văn 

phòng chi nhánh. Hãy nhớ mang theo những thứ sau: Thẻ bảo hiểm có tên con bạn. 

※Đối với những người mới chuyển đến thành phố Hiroshima, cần phải có mẫu đơn có ghi "Số cá 

nhân" (Thẻ mã số cá nhân- My number hoặc Giấy chứng nhận cư trú) và giấy tờ tùy thân có ảnh 

(bằng lái xe hoặc hộ chiếu). 

❔ Liên hệ:  

Bộ phận Bảo hiểm và Hưu trí Quốc gia (Hoken Nenkin Ka)  

       504-2158                504-2135 

 

 

 

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.

 

Hỗ trợ tài chính mở rộng cho chi phí y tế của trẻ em 

こども医療費補助制度を拡充します（9月 15日号 P３） 


