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Phát hành：Sở văn hóa tỉnh Nagano Ban chính
sách văn hóa
Phòng hộ chiếu・Cộng đồng đa văn hóa
TEL：026-235-7173
Email：tabunka@pref.nagano.lg.jp

Người độ tuổi từ 12～15 đã có thể tiêm vắc xin corona mới

Đối tượng tiêm vắc xin corona mới do tỉnh Nagano thực hiện được thay đổi như sau.
Đối tượng

Trước thay đổi）Những người sống trong tỉnh và từ 16 tuổi trở lên
↓
Sau thay đổi）Những người sống trong tỉnh và từ 12 tuổi trở lên
Nếu bạn dưới 16 tuổi tiêm phòng vắc xin phải có người giám hộ đi cùng.
Cách đăng ký

① Đặt lịch từ hệ thống chuyên dụng trên Web ( trước 5 giờ chiều,trước ngày tiêm 2 ngày,)
hoặc
② Đặt lịch qua điện thoại (cho đến ngày trước ngày tiêm chủng)
Tỉnh Nagano Văn phòng quản lý địa điểm tiêm phòng vắc xin. TEL：026-480 ｰ 0400
（Từ 9:00 sáng đến 5:30 chiều (Thứ Bảy đến 4:30 chiều) ※ Nghỉ vào Chủ Nhật và ngày lễ）
Địa điểm / ngày và giờ

Vui lòng xem trang Web của tỉnh
Thông tin nơi tiêm vắc
xin HP của tỉnh

Các mục chú ý

Hệ thống đặt lịch chuyên
dụng

・Ngày tiêm chủng, cần mang phiếu tiêm và giấy tờ tùy thân (ví dụ: thẻ cư trú). Nếu bạn không có phiếu
tiêm (bao gồm người đang chờ về nước khó khăn lưu trú ngắn hạn và những người đang được thả tạm
thời ) thì vui lòng liên hệ với thành phố nơi bạn đang ở.
・Thông tin chi tiết về tiêm chủng và tình trạng đặt lịch, vui lòng xem trang web của tỉnh.
・Khung đặt chỗ trong ngày nếu còn trống , chúng tôi vẫn sẽ thực hiện tiếp nhận trong ngày.
・Nếu muốn tiêm tại khu phố mình, vui lòng xác nhận tình trạng thực hiện của từng địa phương.

COVID-19

Cùng tiếp tục biện pháp chống dịch Corona trong mùa đông

Thời gian tới đây, không khí sẽ khô và dễ nhiễm vi rút hơn.
Cho dù bạn đã được tiêm phòng hay chưa, hãy tiếp tục thực hiện các biện
pháp kiểm soát nhiễm trùng triệt để.
Mặc dù thời điểm lạnh, nhưng đừng quên thông gió thích hợp để sống khỏe qua mùa đông.
Bí quyết đề
thông gió và tạo
ẩm



Liên tục thông gió bằng cách sử dụng máy thông gió.



Luôn mở cửa sổ một chút để thông gió (nhiệt độ phòng từ 18 ℃ trở lên)



Cẩn thận với độ ẩm bằng máy tạo ẩm hoặc làm khô trong nhà ( độ ẩm cần từ
40% trở lên)

Công việc

Tổ chức PV trực tuyến 14 ngành nghề Tokuteigino

Tổ chức phỏng vấn trực tuyến (do Cục QLXNC Nhật Bản tài trợ) dành cho những người có mục đích
tìm việc làm với tư cách lưu trú "các kỹ năng đặng định". Bạn có thể có một cuộc phỏng vấn với 1
công ty trong từng lĩnh vực và có thể sẽ tìm được việc làm.
Mở ngày

Lĩnh vực ngành nghề

Ngày 6/12 ～ 10/12/2021
Ngày 17/1 ～ 21/1/2021

Vệ sinh tòa nhà, sản xuất 3 lĩnh vực, Khách sạn, nhà hàng
Ngành điều dưỡng, đóng tàu, ngành hàng hải, bảo dưỡng ô tô, nông
nghiệp, ngành chề tạo thực phẩm

Ngày 26/2

Xây dựng ※ Gặp gỡ với các công ty (không phải p. vấn)

Ngày 7/2 ～10/２

Ngành hàng không, khách sạn, Đánh bắt cá.

Ngày 7/3 ～11/3

Ngành điều dưỡng, nông nghiệp, chề tạo thực phẩm

Cách đăng ký
Cùng kết bạn trên LINE với " văn phòng",
Hãy đăng ký「tên ngành nghề công việc」và「lịch trình」
Bấm vào đây để đăng ký kết bạn LINE →

Tuyển dụn g

Bạn có muốn làm thông dịch và dịch thuật không?

（公財）Hiệp hội quốc tế Nagano (ANPI) đang tuyển các thông biên dịch viên đăng ký tình nguyện viên.
Thử đăng ký làm tình nguyện viên, thu hẹp khoảng cách giữa người Nhật và người nước ngoài không?
Điều kiện
đăng ký



Người đang sống, làm việc hoặc đang học ở tỉnh Nagano



khả năng đàm thoại hàng ngày bằng tiếng Nhật, đọc và viết hiragana,katakana, v.v.

VD về
hoạt động



Thực hiện biên phiên dịch sẽ được cung cấp theo yêu cầu từ cơ quan hành chính, v.v.



Tham vấn cho cư dân nước ngoài, làm cầu nối với tổ chức tư vấn chuyên biệt, v.v.

TEL：026-235-7186 E-mail：mail@anpie.or.jp

Koramu

Vài lời trong, năm 2021! ?

Tháng 12 hàng năm, Tổ chức Kiểm tra Năng lực Kanji Nhật Bản công bố "Chữ Hán của năm" (năm 2021
công bố vào ngày 13 /12). Đối với "Chữ Hán của năm", chúng tôi đang tìm một chữ kanji đại diện cho năm và
chữ kanji phổ biến nhất đã chọn. Chữ được chọn gần đây bao gồm "密 (2020)", "令 (2019)" và "災 (2018)"v.v..
Nếu bạn tò mò về lý do tại sao bạn được chọn, hãy tìm hiểu xem.
Năm nay là năm như thế nào đối với bạn?

2021

Tại sao bạn không nhìn lại nó trong một chữ, ký tự kanji hoặc một câu?

「Trung tâm tư vấn cộng đồng đa văn hóa tỉnh NAGANO」 tư vấn vấn đề khó khăn trong cuộc sống của bạn bằng 15
ngôn ngữ.（miễn phí）
026-219-3068 / 080-4454-1899 Trang chủ：https://www.naganoken-tabunka-center.jp/

