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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 3.2022

Trợ cấp đặc biệt, lên tới 100.000 yên cho mỗi hộ gia đình, dành cho những người gặp khó khăn do 

COVID-19 để giúp đỡ chi phí sinh hoạt. Cụ thể là nhằm vào các hộ gia đình được miễn thuế cư 

trú trong năm tài chính 2021 hoặc những người có vấn đề tài chính đột ngột. Vui lòng liên hệ với 

văn phòng bên dưới để biết thêm chi tiết, bao gồm cả những người đủ điều kiện nhận trợ cấp và 

cách nộp đơn. 

❔ Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Thành phố Hiroshima. 
Văn phòng xử lý trợ cấp đặc biệt cho các hộ gia đình được miễn thuế và những 
người có vấn đề đột ngột về tài chính  
(Jūminzei Hi-kazei Setai-tō Rinji Tokubetsu Kyūfukin Jimu Sentā) 

       236-7229 (Chỉ có tiếng Nhật)               236-7239 

  

 Giờ làm việc: 9:00 am – 5:15 pm  
❖Văn phòng đóng cửa vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ quốc gia.  

 

Biểu Tượng Nội dung 

◼ Trợ cấp đặc biệt cho các hộ gia đình có thu 

nhập thấp 

◼ Thông báo nhập học của trường 

◼ Tiêm phòng COVID-19: lịch tiêm mũi thứ 3 

       Đối tượng         Địa điểm 

      Chi phí ✏ Cách đăng ký 

         Ngày          Giờ (định dạng 24 giờ) 

❔ Yêu cầu   

       Điện thoại              Fax 

   
 
 

Trợ cấp đặc biệt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp 

Jūminzei Hi-kazei Setai-tō Rinji Tokubetsu Kyūfukin  

住民税非課税世帯などへの給付金（ひろしま市民と市政 2月 15日号 P２） 
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Hãy ghi nhớ những điều sau: 

• Những cá nhân duy nhất đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này là những người được nêu trong 

loại I hoặc II được đề cập dưới đây. Đây là khoản trợ cấp một lần 100.000 yên cho một hộ gia 

đình, bạn không thể nhận cả hai. 

• Xin lưu ý rằng khi tất cả các thành viên trong hộ gia đình mà người phụ thuộc chủ hộ là người 

đóng thuế, thì hộ gia đình đó không đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp này ngay cả khi họ 

thuộc loại I hoặc II. 

Loại I: Hộ gia đình được miễn thuế 

Yêu cầu: Các hộ gia đình có tất cả các thành viên đã đăng ký là cư dân thành phố Hiroshima kể 

từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 về trước và được miễn thuế cư trú (tỷ lệ cố định) (住民税均

等割 Jūminzei Kintō Wari) trong năm tài chính 2021 

I-(A) Tất cả các thành viên gia đình trong hộ gia đình đã sống ở thành phố trước ngày 1 tháng 1 

năm 2021 

Nộp đơn:   Sau khi nhận được thư từ Tòa thị chính, xác minh xác nhận và nêu chi tiết nội dung 

phụ cấp, hãy kiểm tra tất cả các trường cần thiết và gửi lại nếu được yêu cầu. 

Lịch trình:  Tòa thị chính sẽ bắt đầu gửi các mẫu xác nhận với nhiều thông tin hơn vào tháng 

2. Trợ cấp sẽ được cung cấp tuần tự cho các hộ gia đình sau khi quá trình xác 

nhận hoàn tất. 

I-(B) Tất cả các thành viên hoặc một người nào đó trong hộ gia đình đã chuyển đến thành phố 

Hiroshima sau ngày 2 tháng 1 năm 2021 

Đăng ký:   Cần phải nộp đơn đăng ký để nhận hỗ trợ. Để nhận được biểu mẫu, hãy truy cập 

trang chủ của thành phố hoặc liên hệ với văn phòng bên dưới. (Họ sẽ gửi cho bạn 

các biểu mẫu cần thiết qua đường bưu điện.) 

Lịch trình:  Văn phòng sẽ bắt đầu xử lý hồ sơ từ thứ Hai, ngày 21 tháng Hai. 

Loại II: Hộ gia đình có vấn đề tài chính giảm đột ngột 

Yêu cầu:      Các hộ gia đình có thu nhập trung bình từ tháng 1 năm 2021 đã giảm và đủ điều 

kiện để được miễn thuế 

Đăng ký:      Cần phải nộp đơn đăng ký để nhận được quyền lợi. Để nhận được đơn đăng ký, 

hãy truy cập trang chủ của thành phố hoặc liên hệ với văn phòng bên dưới. (Họ 

sẽ gửi cho bạn các biểu mẫu cần thiết qua đường bưu điện.) 

Lịch trình: Văn phòng sẽ bắt đầu xử lý các đơn đăng ký trong danh mục này từ tháng Ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng các gian lận về hỗ trợ đặc biệt đang gia tăng! 

Hãy thận trọng khi nói về thông tin cá nhân, sổ ngân hàng, thẻ ATM hoặc mật khẩu của bạn.  

• Về khoản trợ cấp đặc biệt này, các quan chức chính phủ địa phương và quốc gia sẽ 

không bao giờ yêu cầu xử lý các tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc các giao dịch ATM 

của bạn. 

• Các quan chức chính phủ địa phương và quốc gia sẽ không bao giờ tính phí xử lý, hoặc 

yêu cầu thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. 

• Nếu bạn phải đối mặt với bất kỳ cuộc điện thoại đáng ngờ nào, hãy tham khảo ý kiến 

của những người khác như thành viên gia đình và bạn bè, hoặc liên hệ với cảnh sát. 
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Bạn đã nhận được Thông báo nhập học cho con bạn chưa? 

入学通知書は届きましたか（ひろしま市民と市政 P7） 

Vào cuối tháng một, Thành phố đã gửi thông báo nhập học của trường đến phụ huynh và người 

giám hộ của trẻ em (có quốc tịch Nhật Bản) sẽ nhập học tiểu học hoặc trung học cơ sở trong tháng 

Tư này. 

Thông báo nhập học  nyūgaku tsūchi sho 入学
にゅうがく

通知書
つ う ち し ょ

 

Thông báo cho bạn biết con bạn sẽ nhập học trường nào và khi nào nhập học. Hãy giữ nó và nộp cho trường 

được chỉ định của con bạn vào ngày 1 tháng 4. Đây là ngày nhập học, không phải ngày lễ nhập học. 

Nếu bạn không nhận được thông báo hoặc bị thất lạc, vui lòng liên hệ với Phòng Công tác Học đường của 

Ủy ban Giáo dục Thành phố (xem bên dưới). 

Trẻ em có quốc tịch nước ngoài 

Nếu bạn muốn cho con mình vào học tại một trường tiểu học hoặc trung học cơ sở của thành phố từ 

tháng 4 năm 2022, vui lòng liên hệ với Bộ phận phụ trách các vấn đề trường học của BOE (xem bên 

dưới). Bạn không cần phải làm điều này nếu bạn đã đăng ký.  

 

Hỗ trợ tài chính 

Nếu bạn là A, B hoặc C trong bảng sau, Thành phố Hiroshima có thể hỗ trợ tài chính cho việc học tập ở 

trường như chi phí đồ dùng học tập, ăn trưa ở trường, tham quan trường học. 

A 
⚫ Con bạn học một trong những trường sau đây, do Thành phố Hiroshima điều hành: 

✽ trường tiểu học 

✽ trường trung học cơ sở 

✽ bộ phận cấp dưới của trường trung học 

✽ trường học có chế độ giáo dục đặc biệt (tiểu học hoặc trung học cơ sở). 

B 
⚫ Bạn sống ở thành phố Hiroshima  

⚫ Con của bạn đi đến một trong những nơi sau, bên ngoài Thành phố Hiroshima và do 

chính quyền thành phố, thị trấn hoặc làng địa phương điều hành: 

✽ trường tiểu học 

✽ trường trung học cơ sở 

✽ bộ phận cấp dưới của trường trung học 

C 
⚫ Bạn sống ở thành phố Hiroshima 

⚫ Con bạn học một trong những trường sau: 

✽ trường tiểu học 

✽ trường trung học cơ sở 

✽ bộ phận cấp dưới của trường trung học 

⚫ Trường học là trường quốc gia, tỉnh hoặc tư thục. 

Tuy nhiên, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây, bạn có thể bị giới hạn về các mặt hỗ trợ. 

⚫ Đang nhận bảo hộ sinh hoạt (Seikatsu Hogo) 

⚫ Con của bạn đang học một trường có chi viện đặc biệt. 

⚫ Bạn là A và sống bên ngoài Thành phố Hiroshima. 

⚫ Bạn là B hoặc C. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thông tin được phát tại các trường 
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❔ • Trường học thành phố 

• Phòng phụ trách trường học, Ủy ban giáo dục thành phố  

(Kyoiku Iinkai Gakuji Ka) 

       504-2469                504-2328 

 

Tiêm phòng COVID-19: lịch tiêm mũi thứ 3  
新型コロナウイルスワクチン：追加接種（3回目接種）用の接種券発送スケジュール（P3） 

Phiếu thông báo mũi tiêm nhắc lại sẽ được gửi cho các cá nhân sau khi đã được sáu tháng kể từ 

lần tiêm thứ hai. Đối với những người không nhận được phiếu thông báo, mặc dù đã hơn sáu 

tháng, vui lòng đăng ký lại. Để biết chi tiết về cách đăng ký lại, hãy truy cập trang web của thành 

phố:  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/list2370.html. 

 

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

Tổng đài vắc xin COVID-19 tỉnh Hiroshima 
(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 
 

Lịch gửi phiếu tiêm ngừa qua bưu điện: 

Tháng khi bạn đã tiêm 
xong mũi thứ hai 

Thời gian gửi  Số người 

Tháng 7. 2021 Đã xong Khoảng 300 nghìn 

Tháng 8. 2021 
Đợt 1 Ngày 7.2. 2022 - Ngày 15.2. 2022 Khoảng 100 nghìn 

Đợt 2 Ngày 18.2. 2022 – Ngày 28.2. 2022 Khoảng 120 nghìn 

Tháng9. 2021 Tháng 3.2022 Khoảng 140 nghìn 

Tháng 9. 2021 Tháng 4. 2022 Khoảng 130 nghìn 

Tháng 10. 2021 Tháng 5. 2022 Khoảng 30 nghìn 

 

 

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. 

 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/list2370.html

