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2023 

Tiếng Việt No. 9  
 

Bản tin Tiếng Việt về cuộc sống tại thành phố Hiroshima 
 

Hiroshima NOW là một bản tin được hình thành từ các bài báo lấy từ “Hiroshima Shimin To Shisei”, 

một tờ báo miễn phí do thành phố phát hành. Bản tin hàng tháng Hiroshima NOW được xuất bản bằng 

tiếng Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Việt Nam và Nhật Bản giản thể. Tất cả đều có trên 

trang web của chúng tôi (h-ircd.jp/) hoặc bản in tại các cơ sở công cộng. 

 

Nội dung 

 

Hiroshima NOW 

💠 Nếu bạn muốn nhận 「Hiroshima NOW」 qua e-mail hàng tháng, hãy gửi e-mail đến 

địa chỉ sau: internat@pcf.city.hiroshima.jp 

 Thông báo từ thành phố Hiroshima: 

về hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, ga, lương thực tăng cao v.v. 

 Hãy chú ý hỏa hoạn 

 Hãy cẩn thận với ngộ độc thực phẩm do norovirus gây ra 

 Thông tin mới về vi rút corona chủng mới (COVID-19) 

“Hiroshima Shimin to Shisei” có thể xem trên trang web của thành phố. Nó cũng được dịch qua 

ứng dụng dịch tự động sang các ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, 

tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Philippin). 

 

Biên tập・Phát hành 

 
Tổ chức Văn hóa Hòa bình Hiroshima, Ban Giao lưu Công dân Quốc tế 

〒730-0811 Hiroshima Ken, Hiroshima Shi, Naka Ku Naka Shima Chou 1-15  

Tel. 082-242-8879 Fax 082-242-7452 

E-mail：internat@pcf.city.hiroshima.jp  

Website：https://h-ircd.jp/vi/hiroshima_now 

 

mailto:internat@pcf.city.hiroshima.jp
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Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú※
１

 có thể nhận tiền từ Thành phố Hiroshima. 

Hoạt động này nhằm hỗ trợ các hộ gia đình※
２

 đang gặp khó khăn trong  cuộc sống 

hàng ngày do giá điện, ga và thực phẩm tăng cao.  

 

※１ "Hộ gia đình được miễn thuế cư trú" là những hộ gia đình không phả i nộp thuế cư 

trú theo tỷ lệ đầu ngườ i※
３

 do thu nhập thấp.  

※２ "Hộ gia đình" là một nhóm ngườ i sống cùng nhau trong cùng một ngôi nhà. 

※３ "Thuế cư trú theo tỷ lệ đầu người" là loại thuế mà mọi người có thu nhập cố định đều phải trả như 

nhau. Thuế này không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong năm trước. 

 

Số tiền có thể nhận được 

Số tiền chi cấp là 50.000 yên cho mỗi hộ gia đình.  

※Ch ỉ có thể nhận được một lần cho mỗ i hộ gia đình.  

Hạn nộp hồ sơ:  

Đến thứ 3 ngày 28 tháng 02 năm 2023  

❖Các đơn đăng ký có dấu bưu điện※
１

 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023
 

sẽ được chấp 

nhận. 

※１Dấu bưu điện là con tem mà nhân viên bưu điện dán lên thư vào ngày gử i thư. 

      Những người có thể nhận tiền, cách đăng ký nhận tiền, v.v. 

Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Thành phố Hiroshima. 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/161739.html  

Nơi có thể tư vấn 

Nếu muốn biết thêm về cách điền vào các tài liệu hoặc về các hỗ trợ, xin vui lòng gọi số dưới đây. 

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp của thành phố Hiroshima về giá điện, khí đốt, thực 

phẩm, v.v. 

Số điện thoại：（０８２）２３６－７２２９  

Thời gian tư vấn： từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 15 phút chiều 

Ngày nghỉ： thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 

Ngôn ngữ có thể tư vấn：Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 

Bồ Đào Nha, tiếng Việt 

 

Thông báo từ thành phố Hiroshima: 

về hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, ga, lương thực tăng cao v.v. 

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について ひろしま市民と市政 12月 1日号 （P3） 
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    Nếu gặp khó khăn do không hiểu tiếng Nhật nên không thể tư vấn, hoặc các vấn đề khác, hãy gọi 

điện đến số dưới đây 

Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và quận Aki 

  Số điện thoại：（０８２）２４１－５０１０  

Thời gian tư vấn： từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều 

Ngày nghỉ： thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 

Ngôn ngữ có thể tư vấn： tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, 

tiếng Philippin 

※Tiếng Philippin chỉ có vào thứ 6 

  

 

 

 

  

 Tại thành phố Hiroshima, số người chết vì cháy nhà nguyên nhân do lò sưởi là cao nhất. Bây giờ đang 

là mùa lạnh. Hãy cẩn thận để không xảy ra hỏa hoạn. 

 

Để không xảy ra hỏa hoạn do lò sưởi, hãy chú ý những điều sau 

 ⚫ Không đặt bất cứ vật gì trên lò sưởi 

 ⚫ Hãy tắt lò sưởi khi đi ngủ hoặc ra ngoài 

 ⚫ Khi cho dầu vào lò sưởi, nhớ tắt lửa. 

 ⚫ Đảm bảo tắt lửa khi di chuyển bếp. 

 ⚫ Không được chơi gần lò sưởi.  

 ⚫ Phải kiểm tra và vệ sinh bếp trước khi sử dụng. 

 

Hãy cẩn thận! Hỏa hoạn có thể xảy ra ngay cả trong các sản phẩm điện※ không sử dụng lửa. 

※ Các thiết bị điện không sử dụng lửa bao gồm lò vi sóng và bếp nấu ăn IH. 

 

Lò vi sóng có thể tạo ra tia lửa và gây hỏa hoạn. 

⚫ Không hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng trong thời gian dài. 

⚫ Không hâm nóng thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm đựng trong túi bao gói sử dụng nhôm không 

dùng được trong lò vi sóng. 

⚫  Bếp nấu ăn IH có thể gây hỏa hoạn do thức ăn hoặc dầu quá nóng. 

⚫ Hãy sử dụng nồi hoặc chảo rán có thể sử dụng được với bếp nấu ăn IH. 

⚫ Không nấu ăn với ít dầu hơn lượng quy định. 

⚫ Không đặt giấy ăn giữa nồi và bếp nấu IH. 

 

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại bên dưới. 

Cục phòng cháy chữa cháy    Số điện thoại 546-3476 

Hãy chú ý hỏa hoạn  
火災（火事）に 気をつけてください  ひろしま市民と市政 1２月 15日号  (P３) 
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Norovirus là loại virus lây nhiễm rất mạnh. Cùng tìm hiểu về norovirus và tránh ngộ độc thực phẩm※. 

※Ngộ độc thực phẩm là gì? 

Ăn thực phẩm có vi khuẩn hoặc vi rút trên đó. Nếu bạn ăn nó, bạn sẽ bị tiêu chảy, đau bụng (đau dạ 

dày), nôn mửa và sốt. Đây được gọi là ngộ độc thực phẩm.  

 

◼ Hãy rửa tay thật sạch. Đây là điều quan trọng để ngăn ngừa norovirus. 

 Norovirus không thể được khử trùng bằng cồn. Hãy rửa tay thật kỹ và cẩn thận bằng xà phòng. Bụi 

bẩn vẫn còn giữa các ngón tay, trên đầu ngón tay, trên ngón tay cái, v.v. Hãy rửa thật kỹ. 

 

◼ Bốn nguyên tắc tránh ngộ độc thực phẩm 

① Không mang virus 

  Không nấu ăn khi bạn cảm thấy mệt, không khỏe.  

② Không nhiễm virus 

Hãy rửa tay bằng xà phòng. Ngăn vi-rút xâm nhập vào thức ăn. 

③ Gia nhiệt <hâm nóng> 

  Nấu chín kỹ thức ăn từ bên trong. 

④ Khử trùng 

  Vui lòng sử dụng "thuốc tẩy hệ clo" để khử trùng. 

 

◼ Về ngộ độc thực phẩm do Norovirus 

 Ngộ độc thực phẩm do norovirus có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm do 

norovirus thường xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2. 

 Nhiễm norovirus gây nôn mửa (nôn ra từ miệng), tiêu chảy, đau bụng (đau dạ dày) và sốt trong vòng 

1 đến 2 ngày sau. 

  Phân và chất nôn của người bệnh chứa rất nhiều norovirus. 

 Bạn có thể bị nhiễm norovirus bằng cách như sau: 

① Ăn thức ăn được nấu bằng tay đã chạm norovirus 

② Ăn động nghêu, ốc nấu chưa chín 

 Norovirus không thể được khử trùng bằng cồn. 

 

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại bên dưới. 

 Ban Sức khỏe Thực phẩm    Số điện thoại 241-7434, số fax  241-2567 

Hãy cẩn thận với ngộ độc thực phẩm do norovirus gây ra 

ノロウイルスによる食中毒に注意  ひろしま市民と市政 11月 15日号  (P２) 
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  Đối với những người muốn tìm hiểu những điều mới về vắc xin ngừa vi rút corona (COVID-19) chủng 

mới và những điều khác, vui lòng xem trang web của Thành phố Hiroshima. 

〔Tiếng Nhật đơn giản〕https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/159036.html 

 

 Khi bạn muốn hỏi về vắc xin ngừa vi rút corona (COVID-19) chủng mới 

Vui lòng gọi số điện thoại bên dưới. 

Tổng đài tiêm chủng ngừa vi rút corona chủng mới của tỉnh Hiroshima 

Số điện thoại   513-2847 Số Fax 211-3006 

※ Chúng tôi nhận cuộc gọi 24 giờ mỗi ngày. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. 

※ Có thể nói tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Philippin, tiếng Hàn và tiếng Bồ 

Đào Nha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới về vi rút corona chủng mới (COVID-19) 

新型コロナウイルス（COVID-19）の新しい情報について 
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Nơi có thể tư vấn 
Ngôn ngữ có thể 

tư vấn 
Ngày có thể 

tư vấn 
Thời gian có thể 

tư vấn 

Tòa nhà Hội Nghị 
Quốc Tế Hiroshima 

Tiếng Việt 

Từ thứ hai 

đến thứ sáu 9:00 – 16:00 

Tiếng Tây Ban Nha 

Tiếng Trung Quốc 

Tiếng Bồ Đào Nha 

Tiếng Anh 

Tiếng Philippin Thứ Sáu 

Ủy Ban Quận Aki 
Tiếng Bồ Đào Nha 

Thứ tư tuần thứ 
2 hàng tháng 

10:15 – 12:30 
13:30 – 16:00 Tiếng Tây Ban Nha 

Thứ năm tuần thứ 
3 hàng tháng 

Văn phòng quản lý 

Motomachi 
Tiếng Trung Quốc 

Thứ ba tuần thứ 
2 hàng tháng 

 

 

 

 

Quầy Tư Vấn Cho Cư Dân Người 
Nước Ngoài Tại Thành Phố 

Hiroshima và Quận Aki 

◼ Ngày nghỉ: ngày lễ, ngày 6/8, từ ngày 29/12 đến ngày 3/1 

◼ Tư vấn bằng tiếng Philippin có thể có vào các ngày khác ngoài thứ Sáu. Vui lòng xem 

trang chủ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Philippines) để biết thêm chi tiết. 

◼ Hãy trao đổi với chúng tôi nếu muốn tư vấn bằng các ngôn ngữ không có ghi ở trên. 

◼ Tại quầy tư vấn cho cư dân ngưới nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và quận Aki, từ 

13:30 – 16:00 giờ, ngày thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng, có tư vấn về tư cách lưu trú với 

nhân viên của Cục quản lý xuất nhập cảnh. (Cần hẹn lịch trước) 

◼ Đối với những người đã chuyển đến Hiroshima, sẽ có nhân viên tư vấn hướng dẫn về 

sinh hoạt ở Hiroshima. (Cần hẹn lịch trước.) 

Quầy Tư Vấn Cho Cư Dân Người Nước Ngoài Tại 
Thành Phố Hiroshima và Quận Aki 
 Phòng hội nghị quốc tế thành phố Hiroshima  
(Hiroshima Kokusai Kaigi-jō)  
bên trong Công viên kỷ niệm hòa bình 
1-5 thị trấn Nakajima, quận Naka  
 
Điện thoại: 082-241-5010  Fax: 082-242-7452 

E-mail： soudan@pcf.city.hiroshima.jp  

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

mailto:soudan@pcf.city.hiroshima.jp

