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※Xin lưu ý: +Thông tin được đăng tải có khả năng thay đổi mà không được dự báo trước, mong 

quí vị thông cảm.  
            +Nếu trước đó không ghi chú có thể dùng ngôn ngữ nào khác thì khi muốn liên hệ 
đến tất cả các số điện thoại và địa chỉ trong bản tin này đều cần phải sử dụng tiếng Nhật. Biên 
tập viên không chịu trách nhiệm với mọi sự cố khi quý vị sử dụng các trang nhà được ghi sau 
đây. 
 

「Cùng với sự lan rộng lây nhiễm của virus corona, dựa vào sự phán đoán của nhà tổ 

chức mà có sự kiện đang được đăng tải trên đây có khả năng bị hủy hoặc bị hoãn lại. 」  

 

生活･行政情報- Thông tin về hành chính 

 

◆Thông báo về tiền trợ cấp cố định đặc biệt-  

特別
とくべつ

定額
ていがく

給付
きゅうふ

金
きん

のお知らせ
お し ら せ

 

Bạn đã đăng kí xong tiền trợ cấp cố định đặc biệt chưa? Hạn chót đăng kí là ngày 10 tháng 

9 năm 2020 (thứ năm). Ở thời điểm ngày 27 tháng 4 năm 2020, những người có đăng kí cư 

trú trong thành phố Yohohama sẽ được cấp 10 man Yên/ người.  

 Đơn đăng kí sẽ được gửi đến cho chủ hộ của gia đình bạn. Xin hãy xác nhận nội dung 

được ghi trên đơn, ấn con dấu hoặc chữ ký, điền thông tin tài khoản ngân hàng chuyển 

khoản tiền trợ cấp, cho bản sao (bản copy) các giấy tờ chứng minh bản thân chẳng hạn như 

thẻ cư trú và bản sao của sổ hay thẻ ngân hàng của người chủ hộ gia đình vào trong bì thư 

chuyên dụng để nhận trợ cấp. Ngoài ra, có phần check vào khung [không cần nhận trợ cấp] 

dành cho trường hợp không có nguyện vọng nhận trợ cấp nên xin hãy chú ý đừng nhầm lẫn 

mà điền vào khung này.  

Đơn đăng kí xin trợ cấp sẽ không được tiếp nhận qua hình thức mang trực tiếp đến ủy ban 

nhân dân quận (kuyakusho), ủy ban nhân dân thành phố (shiyakusho) mà bạn cần phải gửi 

đơn qua đường bưu điện.  
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●Thông tin liên hệ: 

Quay số chuyên dụng đa ngôn ngữ về tiền trợ cấp cố định đặc biệt của thành phố Yokohama 

Tel: 045-211-6573  

Tiếp nhận: ngày thường từ 10:00 ~16:30 (thứ bảy của tuần thứ 2, tuần thứ 4 từ 10:00~12:30) 

◆Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đơn thân (chế độ quốc 

gia)-  

ひとり親
おや

世帯
せ た い

臨時
り ん じ

特別
とくべつ

給付
きゅうふ

金
きん

 (国
くに

) 

Về hộ gia đình đơn thân có thu nhập thấp, để hỗ trợ do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm 

do virus corona chủng mới, chính phủ sẽ chi cấp tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời. Những người 

nhận trợ cấp nuôi dưỡng con nhỏ sẽ được gửi thông báo nên xin hãy xác nhận. Ngoài ra, 

những người mà cần phải gửi đơn xin thì hãy xác nhận ở trang chủ của thành phố 

Yokohama.  

●Thông tin liên hệ: 

Tổng đài tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho hộ gia đình đơn thân  Tel: 0120-694-281 

Thông tin chi tiết xin xem ở trang: 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/20200707h-

kyufu.html 

 

◆Take out (mang về) & delivery (giao hàng) Yokohama-  

テイクアウト
て い く あ う と

＆デリバリ
で り ば り

ー横浜
よこはま

 

Trên trang chủ của thành phố đã bắt đầu giới thiệu về các cửa hàng ăn uống địa phương mà 

có dịch vụ take out (mang về) & delivery (giao hàng tận nhà). Về danh sách các cửa hàng có 

viết về thực đơn khuyến khích đặt mua hay thông điệp từ các cửa hàng. Ngoài ra, các bạn 

cũng có thể cập nhật vào trang này để xem sự nỗ lực tương tự của các khu vực hay phố 

mua sắm. 

Vào giai đoạn này, thời gian các bạn ở nhà nhiều hơn và để có thể sinh hoạt vui vẻ hơn, các 

bạn có muốn tìm kiếm những cửa hàng có món ăn ngon gần nhà không? 

Khi các bạn đi mua sắm, xin vui lòng để tâm đến việc tránh những giờ cao điểm và nên 

mang khẩu trang. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hay người bình thường cũng có thể tự do sử dụng trang 

web nên những thông tin tập hợp về các cửa hàng hay các dữ liệu mở cũng được công khai. 

Có thể đăng kí cửa hàng miễn phí nên nhất định hãy đăng kí. 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/20200707h-kyufu.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitorioya/20200707h-kyufu.html
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●Thông tin liên hệ: 

Phòng Xúc tiến Thương mại Cục Kinh tế（経済局
けいざいきょく

商 業
しょうぎょう

振興課
しんこうか

） 

Tel: 045-671-3488  Fax: 045-664-9533 

◆Đồng loạt trên toàn quốc「Quyền trẻ em số 110」-  

全国
ぜんこく

一斉
いっせい

「子
こ

どもの人権
じんけん

110番
ばん

」 

Chỉ tư vấn bằng điện thoại  tel: 0120-007-110 (miễn phí cước cuộc gọi) 

Trong tuần lễ tăng cường “quyền trẻ em số 110” đồng loạt trên toàn quốc, thực hiện tư vấn 

bằng điện thoại. 

●Thời gian: 8:30 ~ 19:00 từ ngày 28 tháng 8 năm 2020 (thứ sáu) ~ ngày 3 tháng 9 năm 

2020 (thứ năm) 

 Thứ bảy, chủ nhật từ 10:00 ~ 17:00 

◆「COCOA」ứng dụng (App) xác nhận tiếp xúc với virus corona chủng 

mới - 

新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

接触
せっしょく

確認
かくにん

アプリ
あ ぷ り

「COCOA」 

Khi bạn tiếp xúc với người mà đã nhiễm virus corona chủng mới, với ứng dụng này bạn có 

thể biết được. Đây là ứng dụng do chính phủ Nhật Bản thiết lập. Ứng dụng có tên là

「COCOA」.   

① Bạn tải「COCOA」về máy điện thoại di động thông minh (smartphone) của bạn. 

 [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458 

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar&hl=ja 

②COCOA nhớ được tất cả những điện thoại thông minh khác ở gần trong cự ly 1 mét và 

trên 15 phút. 

③Những người đã bị nhiễm virus corona sẽ đăng kí vào ứng dụng COCOA của điện thoại 

mình là “đã bị nhiễm”. 

④Trong 14 ngày, những người ở gần người đã nhiễm (người bị dương tính) sẽ được 

COCOA thông báo. 

⑤COCOA sẽ cho bạn biết có nên đi đến bệnh viện hay không. 

COCOA sử dụng Bluetooth.  

Không sử dụng tên, số điện thoại và thông tin vị trí (GPS) của bạn. Chính phủ không tập hợp 

dữ liệu.  

Thông tin gốc「(Khái quát) về ứng dụng xác nhận tiếp xúc với virus corona chủng mới」của 

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641655.pdf 

https://apps.apple.com/jp/app/id1516764458
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar&hl=ja
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641655.pdf

