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Trung tâm thể 
dục tổng hợp
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Quỹ tín dụng 
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Ga Akasaka Đường sắt chạy điện Nagoya

Sông Otowagawa

Tòa nhà hành chính
Otowa 

Heartful Hall
Trung tâm thể dục Mito

Trường trung 
học cơ sở Mito

Tòa nhà hành chính Mito
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Trường trung học cơ 
sở Kozakai 
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Ga Nishi Kozakai 
Ga Kozakai

Ga Ina

Tòa nhà hành 
chính Kozakai
Tòa nhà hành 
chính Kozakai Đồn cảnh sát Đồn cảnh sát 

Trạm cứu hỏa Trạm cứu hỏa 

Sổ tay tiện lợi về 
cuộc sống tại thành 

phố Toyokawa

Sổ tay tiện lợi về 
cuộc sống tại thành 

phố Toyokawa

Trung tâm hành chính/chi nhánh thành phố Toyokawa

Địa chỉ◦�1-1 Suwa, 
 mã bưu điện 442-8601
Số điện thoại đại diện◦0533-89-2111

◦Thời gian nghiệp vụ: 8 giờ 30 phút sáng ~ 5 giờ 15 phút chiều thứ hai ~ thứ sáu
(Trừ thứ bảy/chủ nhật, ngày lễ, ngày 29 tháng 12 ~ ngày 3 tháng 1)

Địa chỉ◦�1 Yutaka, Ichinomiyacho, 
 mã bưu điện 441-1292
Số điện thoại đại diện◦0533-93-3112

Địa chỉ◦�250 Matsumoto, Akasakacho, 
  mã bưu điện 441-0292
Số điện thoại đại diện◦0533-88-8000

Địa chỉ◦�30 Nishigatahigurashi, Mitocho, 
 mã bưu điện 441-0392
Số điện thoại đại diện◦0533-75-2121

Địa chỉ◦�10 Obori, Kozakaicho 
 mã bưu điện 441-0192
Số điện thoại đại diện◦0533-78-2111

Sổ tay tiện lợi về 
cuộc sống tại thành 

phố Toyokawa

Bản đồ trung tâm hành chính thành phố Bản đồ tòa nhà hành chính Ichinomiya Bản đồ tòa nhà hành chính Otowa

Bản đồ tòa nhà hành chính Mito Bản đồ tòa nhà hành chính Kozakai 

Sổ tay tiện lợi về 
cuộc sống tại thành 

phố Toyokawa



Bệnh viện thành phố 
Toyokawa
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Ga Suwacho

Trạm y tế bệnh đột ngột 
ban đêm và ngày nghỉ
(Bên trong trung tâm chăm sóc sức khỏe)

Đường 5

Hội quán phúc 
lợi lao động

Trường trung học phổ thông 
công nghiệp Toyokawa

Trung tâm thể 
dục tổng hợp

Đường 5

Trung tâm y tế nha khoa 
thành phố Toyokawa

Phòng cảnh sát Toyokawa

Trung tâm chăm sóc 
sức khỏe Toyokawa

Trung tâm thể 
dục tổng hợp

Trạm cứu hỏa

Mục khám 
chữa bệnh Thứ Thời gian Quầy phụ 

trách Điện thoại

Nội khoa
Nhi khoa

Ngày thường 19:30 ~ 22:30
Trạm y tế 
bệnh đột 
ngột ban 
đêm và ngày 
nghỉ

0533-89-0616
Thứ bảy 14:30 ~ 17:30

18:45 ~ 22:30

Chủ nhật
Ngày lễ

8:30 ~ 11:30
12:45 ~ 16:30
17:45 ~ 22:30

Nội khoa Hàng ngày 22:30 ~ 8:30 Bệnh viện 
thành phố 0533-86-1111

Ngoại khoa

Ngày thường 23:00 ~ 8:30 Bệnh viện 
thành phố 0533-86-1111

Thứ bảy

Sau khi kết thúc 
khám chữa bệnh 
ở các cơ quan y tế 
~ 18:00

Có ghi trên Hệ thống trực bệnh 
viện của thành phố Toyokawa 
(Truyền thông Toyokawa)

18:00 ~ 8:30 Bệnh viện 
thành phố 0533-86-1111

Chủ nhật và 
ngày lễ

10:00 ~ 18:00 Bệnh viện 
thành phố 0533-86-1111

18:00 ~ 8:30
Có ghi trên Hệ thống trực bệnh 
viện của thành phố Toyokawa 
(Truyền thông Toyokawa)

Nha khoa

Ngày thường 
và thứ bảy 20:00 ~ 22:30 Trung tâm y 

tế nha khoa 
Toyokawa

0533-84-7757
Chủ nhật và 
ngày lễ 9:00 ~ 11:30

Mục Số điện thoại Quầy phụ trách
Tội phạm/Tai nạn giao 
thông 110 Phòng cảnh sát

Hỏa hoạn/Cấp cứu 119

Trạm cứu hỏaThông tin hỏa hoạn 0533-89-9902
Thông tin bệnh viện trong 
phiên trực 0533-89-0119

Hệ thống cấp nước bị 
hỏng 0533-89-0153

Phòng bảo trì bảo dưỡng hệ 
thống cấp nước thành phố 
Toyokawa

Cách vứt rác 0533-89-2166 Phòng lĩnh vực hoạt động vệ sinh 
thành phố Toyokawa

Khám chữa bệnh vào ban 
đêm và ngày nghỉ 0533-89-0616

Trạm y tế bệnh đột ngột ban 
đêm và ngày nghỉ thành phố 
Toyokawa

Quay số chuyển lời khi 
thảm họa 171

Dịch vụ điện thoại NTT
Dự báo thời tiết 177
Báo giờ 117
Điện thoại bị hỏng 113
Hướng dẫn số điện thoại 104

Mục
Quầy phụ trách

Trung tâm hành 
chính thành phố Chi nhánh

Các thứ để làm
 thủ tục tại trung tâm

 hành chính thành phố/chi nhánh

Giấy thông báo thay đổi cư 
dân (giấy thông báo chuyển 
tới/chuyển đi/chuyển chỗ ở)

Phòng công dân
0533-89-2136
Trung tâm quầy dịch 
vụ PRIO
0533-89-9191

Chi nhánh 
Ichinomiya
0533-93-3112

Chi nhánh Otowa
0533-88-8003

Chi nhánh Mito
0533-76-4705

Chi nhánh Kozakai
0533-78-4068
(Trừ một số nghiệp 
vụ đối với mỗi chi 
nhánh)

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Phòng bảo hiểm và 
tiền hưu trí
0533-89-2135
0533-89-2164
0533-89-2177

Tiền hưu trí quốc dân
Chế độ y tế người cao tuổi giai 
đoạn sau, y tế phúc lợi (y tế trẻ 
em/gia đình chỉ có mẹ và con 
v.v./người khuyết tật/người 
rối loạn tâm thần, y tế phúc lợi 
người cao tuổi giai đoạn sau v.v.)
Sổ tay người khuyết tật thân 
thể, sổ tay nuôi dạy trẻ khuyết 
tật, sổ tay phúc lợi chăm sóc 
sức khỏe người rối loạn tâm 
thần, sổ tay người khuyết tật, 
thẻ chứng nhận được hưởng 
phúc lợi khuyết tật

Phòng phúc lợi
0533-89-2131

Bảo hiểm điều dưỡng
Phòng điều dưỡng 
cao tuổi
0533-89-2173

Trường mẫu giáo Phòng mẫu giáo
0533-89-2274

Trợ cấp nhi đồng
Phòng hỗ trợ nuôi 
dạy con cái
0533-89-2133

Xe gắn máy (~ 125cc)
Phòng thuế công 
dân
0533-89-2129

Trường tiểu học/trung học cơ sở

Phòng giáo dục 
trường học
0533-88-8033

Phòng hỗ trợ nuôi 
dạy con cái
0533-89-2133

Chi nhánh 
Ichinomiya
0533-93-3112

Chi nhánh Mito
0533-76-4705

Chi nhánh Kozakai
0533-78-4068

Hệ thống cấp nước
Phòng nghiệp vụ hệ thống cấp nước bằng 
điện thoại
0533-93-0151

Ngoài trung tâm
 hành chính thành phố

Điện
Văn phòng kinh doanh Toyokawa của 
Chubu Electric Power
0120-985-632

Ga thành phố Chubu Gas
0533-85-7025

Khí ga prôpan Tới các cửa tiệm bán hàng

Điện thoại thông thường NTT (116)

Bưu phẩm Bưu điện
0533-86-2713

Hút bể phốt Tới nhà cung cấp khu vực phụ trách

１ Nơi liên lạc lúc khẩn cấp/Khi chuyển nhà

Tai nạn/Trộm cắp/Hỏa hoạn/Cấp cứu

Lúc có bệnh tật hay bị thương đột ngột Khi chuyển nhà

● Địa chỉ: 23 Noji, Yawatacho, 
 mã bưu điện 442-8561
● Điện thoại: 0533-86-1111

● Địa chỉ: 3-77-1 Hagiyamacho, 
 mã bưu điện 442-0879
● Điện thoại: 0533-89-0616

● Địa chỉ: Suwa 3-242-3, 
 mã bưu điện 442-0068
● Điện thoại: 0533-84-7757

Trung tâm thông tin y tế 
cấp cứu 

Điện thoại: 0532-63-1133
Khi bác sĩ mà bạn thường khám 
chữa bệnh không có mặt, khi 
bạn không thể được bác sĩ 
trong phiên trực khẩn cấp hay 
trạm y tế khám chữa bệnh đột 
ngột ban đêm và ngày

Bản đồ bệnh viện thành 
phố Toyokawa

Bản đồ trạm y tế bệnh đột 
ngột ban đêm và ngày nghỉ

Bản đồ trung tâm y tế nha 
khoa thành phố Toyokawa

Nơi liên lạc lúc khẩn cấp/Khi chuyển nhà

1 　Guia de Toyokawa



２ Phòng chống thảm họa/Phòng chống tội phạmPhòng chống thảm họa/Phòng chống tội phạm　
Phòng biện pháp phòng chống thảm họa/  ☎0533-89-2194 ❶
Phòng quốc tế hợp tác lao động công dân/  ☎0533-89-2165 ❷
Phòng nhân quyền, giao thông và phòng chống tội phạm/  ☎0533-89-2149 ❸

Động đất/phòng chống thảm họa ❶
Chúng ta thường nghĩ đến địa chấn bồn trũng Nankai như là các 
trận động đất được bận tâm lo lắng tại thành phố Toyokawa. 
Chúng được gọi là động đất dạng rãnh đại dương tương tự như 
Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản và phát sinh do sự méo 
mó của các mảng kiến tạo phủ lên bề mặt địa cầu. Quy mô giả 
định tối đa là M9,0 ~ M9,1 (tại thành phố này thì chấn độ 5 mạnh 
~ 6 mạnh) và được cho là sẽ phát sinh khoảng 70 ~ 80% trong 30 
năm tới. Ngoài ra, từ mùa hè tới mùa thu thì cũng có rất nhiều 
bão. Các phương tiện giao thông công cộng có thể ngừng vận 
hành như khi động đất xảy ra hay khi có bão v.v. Tại thành phố 
Toyokawa thì các trường tiểu học, trung học cơ sở hay các công 
trình công cộng v.v. được chỉ định làm nơi lánh nạn. Khi bạn thấy 
sinh hoạt tại nhà là nguy hiểm do thảm họa thì bạn có thể tạm 
thời đi tới nơi lánh nạn. Trường hợp đã có chỉ thị lánh nạn tới nơi 
lánh nạn (có liên lạc bằng Thư điện tử an tâm Toyokawa (Toyokawa 
Anshin Mail) hay xe truyền thông v.v.), xin hãy lánh nạn tới nơi 
lánh nạn gần nhất tuân theo chỉ thị đó. 

■ Huấn luyện phòng chống thảm họa
Ngày 1 tháng 9 hàng năm là "ngày phòng chống thảm họa". 
Ở thành phố Toyokawa, chúng tôi cũng thực hiện huấn luyện 
phòng chống thảm họa tổng hợp để chuẩn bị sẵn cho thảm họa 
động đất vào thời kỳ này. Huấn luyện này được thực hiện bằng 
cách nhận được sự hợp tác của các tổ chức tự chủ như hội phòng 
chống thảm họa tự chủ, lãnh đạo phòng chống thảm họa, điều 
phối viên tình nguyện phòng chống thảm họa v.v. bên cạnh sự 
tham gia của nhiều cơ quan liên quan phòng chống thảm họa 
khác nhau mà trước tiên là phòng cháy chữa cháy, cảnh sát, lực 
lượng phòng vệ Nhật Bản và là những nội dung mang tính thực 
tiễn. Ngày huấn luyện phòng chống thảm họa tổng hợp thì 
chúng tôi sẽ thông báo bằng Truyền thông Toyokawa nên chúng 
ta hãy tích cực tham gia và hiểu sẵn được nên làm thế nào khi có 
thảm họa xảy ra trong thực tế.

■ Vật phẩm mang ra ngoài lúc khẩn cấp
Sau khi phát sinh thảm họa, chúng ta hãy ngay lập tức cho những 
thứ cần thiết vào trong túi v.v. để chuẩn bị sẵn. Khối lượng được 
cho là khả dĩ để xách theo là khoảng 15kg cho nam giới và 10kg 
cho phụ nữ trưởng thành.

Những thứ tối thiểu cần chuẩn bị
Nước uống, thực phẩm cho lúc khẩn cấp (đủ cho 3 ngày), đài radio 
mang theo, đèn pin (pin dự bị), túi vinyl/túi rác, đồ dùng vệ sinh 
phụ nữ, quần áo/găng tay tác nghiệp/kính mắt, khăn tắm/khăn 
giấy/khăn giấy ướt, đồ đi mưa/đồ chống rét, diêm/bật lửa, dược 
phẩm cấp cứu/thuốc trang bị thường xuyên/sổ tay dùng thuốc, 
màng bọc dùng cho thực phẩm, dụng cụ viết, giấy báo, vật phẩm 
có giá trị (tiền mặt, sổ ngân hàng, giấy phép, con dấu) v.v.

Trường hợp gia đình có người cao tuổi/người cần điều 
dưỡng v.v.
Thực phẩm khô v.v., tã/quần lót giấy v.v., thuốc bệnh mãn tính v.v., 
gậy chống/răng giả/kính lão, thông tin liên lạc của người thân 
cận, thứ có ghi lý lịch bản thân, sổ tay người khuyết tật, dung 
dịch súc miệng/thuốc làm sạch răng giả, vật phẩm dùng cho điều 
dưỡng, máy trợ thính v.v.

Trường hợp gia đình có trẻ sơ sinh và em bé/phụ nữ mang thai
Tã giấy, bình sữa cho bé/bình sữa cho bé dùng một lần, khăn lau 
hậu môn, đai cõng/đai địu, khăn choàng cho bú, chăn mền, sổ tay 
sức khỏe mẹ và con, khăn gạc, miếng thấm sữa mẹ, quần áo trẻ 
em, đồ chơi trẻ em, ly giấy, thìa, bản sao thẻ người được hưởng y 
tế trẻ em và thẻ bảo hiểm sức khỏe, thức ăn ăn dặm, sữa bột/nước 
uống, đồ ăn vặt, thực phẩm ứng phó dị ứng v.v.

■ Vật phẩm tích trữ sẵn cho lúc khẩn cấp
Nước (1 người 3 lít 1 ngày) và lương thực đủ cho 3 ngày trở lên (nếu 
được thì đủ cho 1 tuần), túi vinyl (rác, dùng cho chất bài tiết), bếp 
ga di động, v.v. Về việc tích trữ sẵn lương thực, không phải là chỉ 
mua đồ ăn lưu trữ đặc biệt mà nên mua dư ra chút ít khi đi mua 
sắm thường ngày như mỳ ly hay bánh kẹo, bánh mỳ v.v. và bổ 
sung phần đã ăn cũng là một dạng phương pháp tích trữ sẵn. 

■ Tu bổ chống động đất cho nhà ở
Có trường hợp nhà ở bị hủy hoại do động đất lớn. Chúng ta hãy 
thực hiện việc tu bổ chống động đất cho nhà ở và bảo vệ tính 
mạng hay tài sản.

■ Chống đổ đồ đạc
Cho dù ngôi nhà có chắc chắn nhưng nếu đồ đạc v.v. đổ xuống 
hay đồ vật rơi xuống thì có thể sẽ bị thương hay trở thành trở ngại 
của việc lánh nạn. Chúng ta hãy kiểm tra sự an toàn trong nhà 
ngay từ lúc thường ngày.

■ Thư điện tử an tâm Toyokawa (Toyokawa Anshin Mail)
Toyokawa Anshin Mail là dịch vụ thông báo bằng thư điện tử vào 
điện thoại di động hay máy tính cá nhân mà bạn đăng ký các 
thông tin v.v. liên quan tới chính quyền thành phố hay thông tin 
phòng chống thảm họa từ thành phố.
 Thông tin khí tượng như cảnh báo mưa lớn hay cảnh báo gió bão 
hay cảnh báo sóng thần v.v. được nhắn tin tự động mỗi khi có 
công bố từ Cục khí tượng.
Xin hãy truy cập vào "Toyokawa Anshin Mail 
(http://toyokawa.mail-dpt.jp/)" và đăng ký từ 
điện thoại di động hay máy tính cá nhân. Bạn 
cũng có thể truy cập từ mã QR ở hình bên phải. 
Thông tin khẩn cấp về thảm họa được nhắn tin 
bằng cả tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Anh, tiếng Trung.

[FM Toyohashi] 
84,3Mhz (có khu vực không thể nhận tín hiệu như tại khu vực 
giữa các ngọn núi v.v.) (chỉ tiếng Nhật)

■ Phương tiện liên lạc khi thảm họa - Quay số chuyển lời 
khi thảm họa "171"

Khi có thảm họa thì khó gọi được điện thoại thông thường. Để xác 
nhận bình an v.v. thì dùng dịch vụ chuyển lời khi thảm họa của NTT
Chúng ta hãy sử dụng các dịch vụ như bảng chuyển lời dùng cho thảm 
họa v.v. mà các công ty quay số hay điện thoại di động vận hành.

Ghi âm chuyển lời (trong vòng 30 giây): 
171→ 1 (mã vùng) 00-0000

Nghe chuyển lời (trong vòng 30 giây): 
171→ 2 (mã vùng) 00-0000

�
Tổ dân phố ❷

Tổ dân phố là đoàn thể nỗ lực phấn đấu giải quyết nhiều vấn 
đề khác nhau (thảm họa, phòng chống tội phạm, an toàn giao 
thông, xử lý rác v.v.) và nỗ lực trong việc nâng cao phúc lợi của 
mọi người sinh sống trong khu vực hướng tới mục tiêu xây dựng 
khu phố giàu có, dễ sống cho mọi người sinh sống trong khu vực 
nhất định. Thông tin cuộc sống hay thông tin công cộng v.v. cũng 
được cung cấp thông qua tổ dân phố nên chúng ta hãy gia nhập 
tổ dân phố.

Thông tin người khả nghi ❸
Trong các thông tin người khả nghi được cung cấp từ các trường 
tiểu học, trung học cơ sở trong thành phố hoặc là từ Sở Toyokawa, 
chúng tôi đăng tải lên trang chủ thành phố về những thứ không 
gây cản trở từ quan điểm về mặt truy tìm, bảo vệ thông tin cá 
nhân.

Gửi thư điện tử phòng chống tội phạm
Gửi thư điện tử tới điện thoại di động v.v. của người bảo hộ v.v. có 
mong muốn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở. Những người 
mong muốn đăng ký thì xin hãy liên hệ tới các trường học (gửi cả 
thông tin giáo dục).
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Giấy thông báo sinh đẻ

Gửi giấy thông báo sinh đẻ tới Phòng công dân Trung tâm hành chính thành phố trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh ra.
Xin hãy mang đến giấy thông báo sinh đẻ/chứng nhận của bác sĩ (người hộ sinh) trong giấy chứng nhận sinh đẻ của giấy 
thông báo sinh đẻ/con dấu/sổ tay sức khỏe mẹ và con/thẻ bảo hiểm sức khỏe    *Người cha hoặc là người mẹ hãy thực 
hiện thủ tục.

Giấy thông báo kết hôn Về việc gửi thông báo kết hôn liên quan đến người nước ngoài thì sẽ khác nhau tùy theo quốc tịch nên nhất định hãy xin ý 
kiến tư vấn trước với Phòng công dân.

Giấy thông báo ly hôn Về gửi thông báo ly hôn liên quan đến người nước ngoài thì khác nhau tùy theo quốc tịch nên xin nhất định hãy xin ý kiến 
tư vấn trước với Phòng công dân.

Giấy thông báo tử vong Mang theo giấy chẩn đoán tử vong rồi nộp giấy thông báo tử vong cho Phòng công dân của Trung tâm hành chính thành 
phố. Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân v.v. cũng hoàn trả cùng lúc. Xin hãy làm thủ tục thông báo tới cả lãnh sự quán.

Các loại gửi 
thông báo

Khoảng thời gian gửi thông 
báo

Địa điểm gửi 
thông báo Những thứ cần thiết để gửi thông báo Người gửi 

thông báo

Giấy thông báo 
chuyển tới

Trong vòng 14 ngày kể từ 
ngày chuyển tới thành phố 
Toyokawa

Phòng công dân, Chi 
nhánh Ichinomiya/
Otowa/Mito/Kozakai,
Trung tâm quầy dịch 
vụ PRIO

① Giấy chứng nhận chuyển đi (phát hành tại nơi cư trú trước)
② Sổ tay tiền hưu trí (chỉ người đăng ký tham gia)
③ �Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hoặc là thẻ lưu trú v.v. (chỉ 

những người là người cư trú có quốc tịch nước ngoài)
④ Thẻ số định danh cá nhân (thiệp thông báo)

Bản thân hoặc 
là chủ hộGiấy thông báo 

chuyển đi
Ngay trước khi chuyển đi khỏi 
thành phố Toyokawa ① Con dấu

② Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân
③ �Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hoặc là thẻ lưu trú v.v. (chỉ 

những người là người cư trú có quốc tịch nước ngoài)
④ Thẻ số định danh cá nhân (những người chuyển nơi ở/chuyển đi)
⑤ Thiệp thông báo (những người chuyển nơi ở/chuyển đi) 

Giấy thông báo 
chuyển nơi ở

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày 
thay đổi địa chỉ, bắt đầu sống 
trong thành phố Toyokawa

Giấy thông báo 
thay đổi chủ hộ

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày 
thay đổi

３ Đăng ký cư trú/Số Hộ khẩuĐăng ký cư trú/Số Hộ khẩu
Phòng công dân/ ☎0533-89-2136 ❶ Chi nhánh Ichinomiya/ ☎0533-93-3112
Chi nhánh Otowa/ ☎0533-88-8003 Chi nhánh Mito/ ☎0533-76-4705
Chi nhánh Kozakai/ ☎0533-78-4068 Trung tâm quầy dịch vụ PRIO/ ☎0533-89-9191

Đăng ký cư trú ❶
Trong sổ đăng ký cư trú cơ bản có ghi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính v.v. của từng người dân. Khi địa chỉ thay đổi hay khi chủ 
hộ thay đổi thì xin hãy làm thủ tục thông báo. Hơn nữa, những người là người cư trú có quốc tịch nước ngoài cũng cần làm thủ tục. 

*Xin hãy mang đến giấy chứng minh thân phận (thẻ lưu trú/hộ chiếu/bằng lái xe v.v.) có thể xác nhận được bản thân người gửi thông báo.
*Do cần phải ghi lên mặt phiếu nên xin hãy mang thẻ số định danh cá nhân, thiệp thông báo tới.
*Trường hợp nhờ người thay mặt gửi thông báo thì cần có con dấu xác nhận của người thay mặt và giấy chứng minh thân phận (thẻ lưu trú/hộ chiếu/bằng lái xe v.v.) 
có thể xác nhận được người thay mặt bên cạnh giấy ủy quyền của bản thân.
*Giấy thông báo chuyển đi thì có thể gửi cả bằng bưu điện. Xin hãy gửi ① Giấy thông báo (ghi ngày di chuyển, nơi chuyển đi, địa chỉ tại thành phố Toyokawa, họ 
tên, số điện thoại có thể liên lạc vào ban ngày), ② Phong bì dùng để trả lời (xin hãy dán sẵn tem dùng để trả lời), ③ Bản sao giấy chứng minh thân phận của người 
gửi thông báo (thẻ lưu trú/hộ chiếu/bằng lái xe v.v.), ④ Chứng nhận đăng ký con dấu (người đăng ký) hay thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (người đăng ký tham 
gia) bằng đường bưu điện tới Phòng công dân.
*Trường hợp chuyển đi tới nước ngoài cũng cần có giấy thông báo chuyển đi. (Trừ trường hợp đã nhận được giấy phép tái nhập cảnh.)
*Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ 8 giờ 30 phút sáng tới 5 giờ 15 phút chiều trong ngày thường (trung tâm quầy dịch vụ PRIO là từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều). Chúng 
tôi không thể tiếp nhận hồ sơ vào thứ bảy/chủ nhật, ngày lễ, dịp cuối năm và đầu năm mới.
*Người cư trú có quốc tịch nước ngoài là những người có quốc tịch nước ngoài và lưu trú hợp pháp trong thời gian dài tại Nhật Bản và những người là người vĩnh 
trú đặc biệt.

Giấy thông báo sinh đẻ/kết hôn v.v. ❶
Bên cạnh sinh đẻ hay tử vong, khi có thay đổi phát sinh trong quan hệ họ hàng như kết hôn, ly hôn v.v. thì xin hãy làm thủ tục thông báo.

Thẻ lưu trú ❶
Từ tháng 7 năm 2012, Luật đăng ký người nước ngoài bị bãi bỏ và đổi sang thành Chế độ sổ đăng ký cư trú cơ bản của người cư trú có quốc 
tịch nước ngoài.
Đối tượng chủ yếu
Những người là người nước ngoài lưu trú hợp pháp trong thời gian vừa/dài tại Nhật Bản trừ lưu trú ngắn hạn, những người là người vĩnh trú 
đặc biệt
Thủ tục thay mới thẻ lưu trú
Việc thay mới thẻ lưu trú v.v. thì có thể làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Về chi tiết xin liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh.
*Xin hãy mang tới thẻ lưu trú rồi làm thủ tục.

Đăng ký con dấu ❶
Những người có thể đăng ký con dấu
Những người được ghi trong sổ đăng ký cư trú cơ bản của thành phố Toyokawa có thể đăng ký. Tuy vậy, điều kiện là phải 15 tuổi trở lên 
và không phải người trưởng thành bị giám hộ. Con dấu để đăng ký thì giới hạn 1 con dấu 1 người. Cho dù là vợ chồng thì cũng không thể 
đăng ký 1 con dấu chung cho 2 người.
Những thứ cần thiết để làm đơn đăng ký con dấu
①  Con dấu (con dấu cao su, con dấu bị mẻ, con dấu có thể cho rằng là hình đóng dấu giống nhau cho cả gia đình, con dấu bị mài mòn quá 

nhiều thì không thể đăng ký.)
② Những thứ có thể xác nhận bản thân (thẻ lưu trú, bằng lái xe, hộ chiếu v.v.)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký con dấu
Xin hãy mang thẻ đăng ký con dấu tới Phòng công dân Trung tâm hành chính thành phố. Lệ phí là 200 yên 1 tờ. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 
con dấu thì có thể cấp cho người thứ ba nếu có thẻ đăng ký con dấu.
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Tên gọi Lệ phí
Bản sao phiếu người cư trú

200 yên
Giấy chứng nhận đăng ký con dấu 

Bản sao giấy làm thủ tục thông báo các loại (sinh đẻ, kết hôn v.v.)
350 yên

Giấy chứng nhận thụ lý các loại (sinh đẻ, kết hôn v.v.)

Bản sao đầy đủ sổ hộ khẩu/trích lục hộ khẩu 450 yên

Chi nhánh Trung tâm quầy dịch vụ PRIO

Quầy dịch vụ Chi nhánh Ichinomiya/Chi nhánh Otowa/Chi nhánh Mito/
Chi nhánh Kozakai Trung tâm quầy dịch vụ PRIO (tầng 5 tòa nhà PRIO)

Ngày sử dụng dịch vụ Thứ hai ~ thứ sáu
(Trừ thứ bảy/chủ nhật/ngày lễ/dịp cuối năm và đầu năm mới.)

Hàng ngày 
(trừ ngày nghỉ làm của PRIO và dịp cuối năm và đầu năm mới.)

Thời gian 8 giờ 30 phút sáng ~ 5 giờ 15 phút chiều 10 giờ sáng ~ 7 giờ chiều (thay đổi địa chỉ thì 5 giờ chiều)

Nội dung nghiệp vụ Chi nhánh
Trung tâm quầy 

dịch vụ PRIO
Cấp bản sao phiếu người cư trú ○ ○
Giấy chứng nhận các mục ghi trên phiếu người cư trú ○ ○
Đăng ký con dấu ○ ○
Bản sao đầy đủ/trích lục của hộ khẩu/xóa khỏi hộ khẩu ○ ○
Giấy thông báo thay đổi người cư trú    *(Chú ý 1) ○ ○
Thủ tục thông báo liên quan tới hộ khẩu    *(Chú ý 2) ○ ○
Làm đơn xin cấp/thay đổi địa chỉ thiệp thông báo ○ ○
Giấy chứng nhận thu nhập, giấy chứng nhận không thu thuế ○ ○
Giấy chứng nhận thu thuế như thuế cư trú tại tỉnh và thành phố, thuế tài sản cố định v.v. ○ ○
Giấy chứng nhận nộp thuế như thuế cư trú tại tỉnh và thành phố, thuế tài sản cố định v.v. ○ ○
Đóng thuế thành phố ○ ○ (Chỉ mang theo giấy nộp thuế)

Giấy chứng nhận nộp thuế xe ô tô hạng nhẹ ○ ○
Cấp lại thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân ○ −
Cấp lại chứng nhận người được hưởng y tế phúc lợi v.v. ○ −
Đóng tiền nước máy ○ ○
Bán nhãn dán rác cồng kềnh ○ ○
Tiền chăm sóc trẻ em/Tiền sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em tạm thời/Tiền chi trả câu lạc bộ nhi đồng ○ ○

(○ ... có thể làm thủ tục     − ... không thể làm thủ tục)

Đăng ký cư trú/Số Hộ khẩuĐăng ký cư trú/Số Hộ khẩu
Phòng công dân/ ☎0533-89-2136 ❶ Chi nhánh Ichinomiya/ ☎0533-93-3112
Chi nhánh Otowa/ ☎0533-88-8003 Chi nhánh Mito/ ☎0533-76-4705
Chi nhánh Kozakai/ ☎0533-78-4068 Trung tâm quầy dịch vụ PRIO/ ☎0533-89-9191

Giấy chứng nhận các loại ❶
Chúng tôi phát hành có thu phí giấy chứng nhận các loại. Khi làm đơn xin thì xin hãy trình ra giấy chứng minh thân phận (thẻ lưu trú, bằng 
lái xe, hộ chiếu v.v.) của những người tới quầy dịch vụ. Trong trường hợp nhờ người thay mặt làm đơn xin (phiếu người cư trú thì trừ bản 
thân hoặc là gia đình thuộc cùng một hộ gia đình ra, sổ hộ khẩu v.v. thì bản thân hoặc người phối ngẫu của người đó, ông bà tổ tiên trực hệ 
hoặc là con cháu trực hệ) thì bắt buộc phải có "Giấy ủy quyền". Ngoài ra, để làm đơn xin giấy chứng nhận đăng ký con dấu thì bắt buộc phải 
có thẻ đăng ký con dấu. (Về nộp đơn xin giấy chứng nhận đăng ký con dấu thì có thể nhờ người thứ ba nộp đơn xin và không cần giấy ủy 
quyền.)

■ Lệ phí để chứng nhận v.v.

*Giấy chứng nhận nói trên thì chúng tôi cũng cấp tại các chi nhánh, trung tâm quầy dịch vụ PRIO bên cạnh Phòng công dân.

Xin hãy sử dụng việc cấp giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi ❶
Bạn có thể sử dụng thẻ số định danh cá nhân để lấy giấy chứng nhận các loại tại các máy sao chép đa năng có trong các cửa hàng tiện lợi v.v. 
trên toàn quốc.
Những người có thể sử dụng dịch vụ: Là người có thẻ số định danh cá nhân có ghi lên giấy chứng nhận điện tử dùng cho chứng thực 
người sử dụng và người có hộ khẩu thường trú hoặc là đăng ký người cư trú tại thành phố Toyokawa
Thời gian có thể sử dụng dịch vụ: 6 giờ 30 phút sáng tới 11 giờ tối (trừ ngày 29 tháng 12 tới ngày 3 tháng 1 và các ngày bảo trì bảo dưỡng.)
Phương pháp sử dụng dịch vụ: Lựa chọn "Dịch vụ hành chính" trên màn hình thao tác của máy sao chép đa năng rồi thao tác theo hướng 
dẫn trên màn hình. Cần phải đọc vào thẻ số định danh cá nhân, nhập vào dãy số bí mật (4 chữ số), lựa chọn giấy chứng nhận, cho tiền lệ phí 
vào v.v.
Giấy chứng nhận có thể lấy được (những người có đăng ký con dấu, đăng ký cư trú tại thành phố Toyokawa)
Bản sao của phiếu người cư trú    200 yên 1 tờ phiếu người cư trú của bản thân và những người cùng một hộ gia đình
Giấy chứng nhận đăng ký con dấu    200 yên 1 tờ giấy chứng nhận của bản thân

Hướng dẫn tại quầy dịch vụ ngoài trung tâm hành chính thành phố
Chúng tôi cấp giấy chứng nhận các loại ngay cả tại các chi nhánh Ichinomiya/Otowa/Mito/Kozakai, trung tâm quầy dịch vụ PRIO nên bạn 
hãy thoải mái sử dụng dịch vụ. Tại các quầy dịch vụ ngoài trung tâm hành chính thành phố ra thì không có hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài 
nên nếu bạn không nói được tiếng Nhật thì xin hãy tới cùng một người nói được tiếng Nhật. Hơn nữa, khi làm đơn xin cấp tại quầy dịch vụ, 
xin hãy mang đến giấy chứng nhận (thẻ lưu trú/hộ chiếu/bằng lái xe v.v.) có thể xác nhận được bản thân.

*(Chú ý 1)  Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ 8 giờ 30 phút (trung tâm quầy dịch vụ PRIO là 10 giờ sáng) sáng tới 5 giờ chiều trong ngày thường. Chúng tôi không thể tiếp nhận 
hồ sơ vào thứ bảy/chủ nhật, ngày lễ.

*(Chú ý 2)  Tại các quầy dịch vụ ngoài trung tâm hành chính thành phố ra thì không có hỗ trợ bằng tiếng nước ngoài, nên nếu bạn không nói được tiếng Nhật thì xin hãy tới 
cùng một người nói được tiếng Nhật.
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Loại Lệ phí Xác nhận bản 
thân

Quầy dịch vụ cấp chứng nhận
Tòa nhà trung 

tâm hành chính 
thành phố

Các chi 
nhánh PRIO

◎ Giấy chứng nhận thu nhập 200 yên Cần thiết ○ ○ ○

◎ Giấy chứng nhận thu nhập chịu thuế cư trú thành phố/thuế cư trú tại tỉnh 200 yên Cần thiết ○ ○ ○

◎ Giấy chứng nhận không thu thuế 200 yên Cần thiết ○ ○ ○

◎ Giấy chứng nhận nộp thuế 200 yên Cần thiết ○ ○ ○

◎ Giấy chứng nhận nộp thuế (thuế cư trú thành phố của doanh nghiệp) 200 yên Cần thiết ○ − −

Giấy chứng nhận nộp thuế (dùng cho kiểm tra liên tục thuế xe ô tô hạng nhẹ) Miễn phí Không cần ○ ○ ○

◎ Giấy chứng nhận không quá hạn nộp 200 yên Cần thiết ○ − −

◎ Giấy chứng nhận đánh thuế tài sản cố định 200 yên Cần thiết ○ ○ −

◎ Giấy chứng nhận đánh giá tài sản cố định 200 yên Cần thiết ○ ○ −

◎ Giấy chứng nhận sở hữu tài sản cố định 200 yên Cần thiết ○ ○ −

◎ Sổ đăng ký nhà đất kiêm sổ thu thuế 200 yên Cần thiết ○ − −

◎ Giấy chứng nhận kinh doanh 200 yên Cần thiết ○ − −
(○ ... có thể làm thủ tục     − ... không thể làm thủ tục)

４ Thuế/Chứng nhận thuếThuế/Chứng nhận thuế
Phòng thuế công dân/ ☎0533-89-2129 ❶
Phòng thu thuế/ ☎0533-89-2162 ❷
Phòng thuế tài sản/ ☎0533-89-2130 ❸

Thuế cư trú ❶ 
Thuế cư trú tại tỉnh và thuế cư trú tại thành phố được gọi chung là thuế cư trú. Thuế cư trú được áp dụng cho thu nhập của năm trước. Thuế 
cư trú được đóng cho quận huyện tỉnh thành mà mình đã sinh sống vào ngày 1 tháng 1. Người đang nhận lương thưởng từ công ty v.v. sẽ 
được khấu trừ trực tiếp từ tiền lương. Người có thu nhập trực tiếp bằng việc tự kinh doanh v.v. mà không đi làm tại công ty v.v. sẽ được Trung 
tâm hành chính thành phố gửi giấy nộp thuế vào tháng 6. Người có tài khoản tại một tổ chức tài chính hoặc Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản 
(Yucho) có thể yêu cầu đóng thuế thông qua chuyển khoản. Nếu chọn thông qua chuyển khoản thì sẽ tiết kiệm được công sức nộp thuế nên 
chúng tôi khuyến khích sử dụng phương thức này. Trường hợp yêu cầu đóng thuế thông qua chuyển khoản, xin hãy mang theo sổ tiền gửi 
và tiết kiệm và con dấu đã đăng ký đến làm thủ tục tại tổ chức tài chính hoặc là Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản nơi bạn có tài khoản.

Thuế xe ô tô hạng nhẹ ❶
Thuế xe ô tô hạng nhẹ được áp dụng đối với những người sở hữu xe đạp có động cơ, xe ô tô hạng nhẹ, xe ô tô đặc thù cỡ nhỏ và xe tự động 
cỡ nhỏ hai bánh có chỗ đỗ cố định trong thành phố vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Giấy nộp thuế sẽ được gửi tới vào khoảng trung tuần 
tháng 5.
*Trong trường hợp thuế xe ô tô (thuế đối với những người sở hữu xe ô tô thông thường v.v.), giấy nộp thuế sẽ đến vào khoảng đầu tháng 5, 
và tới đóng thuế tại các tổ chức tài chính hay cửa hàng tiện lợi. 

Địa điểm nộp thuế cư trú/thuế xe ô tô hạng nhẹ/thuế tài sản cố định ❷
Thuế có thể nộp tại các tổ chức tài chính do thành phố chỉ định (Quỹ tín dụng Toyokawa Shinkin, Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Hợp tác xã nông 
nghiệp Himawari, Ngân hàng Nagoya, Liên hiệp tín dụng công thương Toyohashi, Quỹ tín dụng Gamagori Shinkin, Quỹ tín dụng Toyohashi 
Shinkin, Quỹ tín dụng Okazaki Shinkin, Quỹ tín dụng Lao động Tokai, Liên hiệp tín dụng trung ương tỉnh Aichi) và trung tâm hành chính 
thành phố/chi nhánh Ichinomiya/chi nhánh Otowa/chi nhánh Mito/chi nhánh Kozakai. Và nếu trong thời hạn nộp thuế, người nộp có thể 
mang giấy nộp thuế đến Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (chỉ giới hạn trong các tỉnh Aichi/Gifu/Mie/Shizuoka.), các cửa hàng tiện lợi được chỉ 
định (tuy nhiên, khoản nộp thuế không được quá 300.000 yên) hoặc Trung tâm quầy dịch vụ PRIO để nộp thuế.

Giảm thuế/hoãn nộp thuế cư trú/thuế xe ô tô hạng nhẹ/thuế tài sản cố định ❷
Trường hợp người có nghĩa vụ nộp thuế phù hợp các điều kiện sau đây, người đó có thể được giảm thuế v.v. đối với thuế cư trú/thuế xe ô tô 
hạng nhẹ/thuế tài sản cố định tùy tình hình của người đó.
Thuế cư trú: Trường hợp đang nhận chế độ bảo hộ sinh hoạt, trường hợp hoàn toàn không có thu nhập nên gặp khó khăn đáng kể trong 
cuộc sống v.v.
Thuế xe ô tô hạng nhẹ: Trường hợp người sở hữu xe là người có khuyết tật thân thể v.v.
Thuế tài sản cố định: Trường hợp đang nhận chế độ bảo hộ sinh hoạt, trường hợp gặp thảm họa v.v.
Hoãn trưng thu: Trường hợp không thể nộp thuế đúng hạn do bản thân hay người thân chia sẻ cùng một nguồn thu nhập bị bệnh tật hay 
bị thương, bị thảm họa/trộm cắp về tài sản v.v.

Xin hãy hợp tác nộp thuế đúng hạn
Đối với thuế cư trú/thuế xe ô tô hạng nhẹ/thuế tài sản cố định, v.v. đã quá hạn, tiền trễ hạn có thể được cộng thêm vào. Ngoài ra, nếu quá 
hạn mà vẫn không nộp thì có thể bị xử phạt quá hạn như đóng băng tài sản v.v. nên xin hãy hợp tác nộp thuế đúng hạn.
　　

Chứng nhận liên quan tới thuế cư trú/thuế xe ô tô hạng nhẹ/thuế tài sản cố định ❸ 

*Đối với những thứ có dấu ◎ , chỉ giới hạn tiếp nhận hồ sơ đối với bản thân người đó, người thân sống cùng hoặc người có giấy đồng ý hoặc là giấy ủy quyền của bản thân 
người đó. Giấy chứng nhận nộp thuế của thuế xe ô tô hạng nhẹ thì xin hãy xác nhận địa chỉ/họ tên/số hiệu xe của người có nghĩa vụ nộp thuế. 
*Trong xác nhận bản thân, để bảo hộ thông tin cá nhân, xin hãy mang theo giấy chứng nhận chính thức như bằng lái xe/thẻ bảo hiểm sức khỏe/thẻ lưu trú v.v.
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５Thuế/Chứng nhận thuế Giáo dục/Nuôi dạy con cáiThuế/Chứng nhận thuế
Phòng thuế công dân/ ☎0533-89-2129 ❶
Phòng thu thuế/ ☎0533-89-2162 ❷
Phòng thuế tài sản/ ☎0533-89-2130 ❸

Giáo dục/Nuôi dạy con cái　
Phòng giáo dục trường học (chi nhánh Otowa)/ ☎0533-88-8033 ❶
Phòng mẫu giáo/ ☎0533-89-2274 ❷
Phòng hỗ trợ nuôi dạy con cái/ ☎0533-89-2133 ❸

Khi tham gia trường mẫu giáo/nhà trẻ 
đạt chuẩn quốc gia (chứng nhận số 
2/3)/cơ sở mẫu giáo quy mô nhỏ ❷ 

Việc tiếp nhận nhập học trường mẫu giáo năm học mới được thực 
hiện vào khoảng thượng tuần đến trung tuần tháng 10 hàng năm. 
Trẻ có thể nhập học là các trường hợp người giám hộ của trẻ phù 
hợp một trong các điều kiện sau đây, và được công nhận là không 
có khả năng chăm sóc trẻ đầy đủ tại gia đình.
(1) Đang làm việc ở bên ngoài nhà mình 
(2) Đang làm công việc không phải nội trợ trong nhà mình 
(3)  8 tuần trước và sau sinh con (tuy vậy, trường hợp mang bầu đa 

thai là 14 tuần trước khi sinh con) 
(4) Có bệnh tật hoặc là khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần 
(5)  Đang điều dưỡng/chăm sóc thường xuyên cho người thân 

sống cùng 
(6) Đang làm công tác phục hồi thảm họa 
(7) Đang tìm việc (chỉ 3 tháng kể từ khi nhập học) 
(8) Đang theo học tại trường đại học hay trường dạy nghề 
(9)  Các trường hợp khác khi được thị trưởng công nhận là cần mẫu 

giáo. Hơn nữa, ngoài những điều kiện trên thì chúng tôi vẫn 
thực hiện việc tiếp nhận tùy lúc.

Khi nhập học vào trường mẫu giáo/
nhà trẻ đạt chuẩn quốc gia (chứng 
nhận số 1) ❷  

Trong thành phố thì có 5 trường mẫu giáo tư nhân. Việc tiếp nhận 
hồ sơ nhập học vào trường mẫu giáo được thực hiện vào tháng 10 
hàng năm. Xin hãy làm đơn đăng ký bằng đơn xin nhập học được 
để sẵn ở trường mẫu giáo v.v.

Nhập học vào trường tiểu học ❶
Trẻ em nhập học mới phải đủ 6 tuổi được sinh ra từ ngày 2 tháng 
4 đến ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo hàng năm. Người giám 
hộ của trẻ nhập học vào trường tiểu học sẽ nhận được hướng dẫn 
khám sức khỏe lúc đi học và giấy thông báo đi học từ Ủy ban giáo 
dục.

Khám sức khỏe lúc đi học: 
Hướng dẫn khám sức khỏe lúc đi học sẽ được gửi đến trong 
khoảng tháng 10 của năm trước khi nhập học. Xin hãy khám sức 
khỏe tại trường tiểu học được chỉ định vào ngày được chỉ định.

Giấy thông báo đi học: 
Giấy thông báo đi học sẽ được gửi đến với hạn chót là cuối tháng 
1 của năm nhập học.

Nhập học vào trường trung học cơ sở ❶
Người giám hộ của trẻ nhập học vào trường trung học cơ sở sẽ 
nhận được giấy thông báo đi học thông qua các trường tiểu học. 
Tuy vậy, những người mong muốn nhập học vào trường trung học 
cơ sở quốc lập/tư lập hay trường hỗ trợ đặc biệt thì xin hãy trình 
bày nguyện vọng với giáo viên chủ nhiệm.

Để chuyển trường ❶
Chuyển từ trong thành phố tới trường ngoài thành phố
Xin hãy nhận giấy tờ chuyển trường tại trường mà mình đang 
theo học hiện tại, và sau khi chuyển nhà, đăng ký cư trú xong thì 
nộp giấy tờ chuyển trường cho Ủy ban giáo dục nơi chuyển đến.

Chuyển tới trường khác trong thành phố
Xin hãy nhận giấy tờ chuyển trường tại trường mà mình đang 
theo học hiện tại, và sau khi chuyển nhà, đăng ký cư trú xong thì 
nộp giấy tờ chuyển trường cho một trong các cơ quan là Phòng 
giáo dục trường học, Phòng hỗ trợ nuôi dạy con cái, chi nhánh 
Ichinomiya/Mito/Kozakai.

Chuyển từ ngoài thành phố tới trường trong thành phố
Sau khi đăng ký cư trú, xin hãy nộp giấy tờ chuyển trường được 
cấp bởi trường theo học trước đây cho Phòng giáo dục trường 
học, Phòng hỗ trợ nuôi dạy con cái, hoặc là chi nhánh Ichinomiya/
Mito/Kozakai.

Câu lạc bộ trẻ em ❸
Đây là lĩnh vực hoạt động trông giữ học sinh tiểu học sau khi tan 
học trở về nhà nhưng người giám hộ không có mặt do bận công 
việc v.v. 

【Ngày giờ】
Ngày thường: Tới 6 giờ chiều / Kỳ nghỉ xuân/hè/đông: Từ 8 giờ 
sáng đến 6 giờ chiều. Tuy vậy, người có mong muốn có thể sử 
dụng dịch vụ tới 7 giờ chiều. (Sử dụng dịch vụ kéo dài thì cần làm 
đơn đăng ký.) 
* Một số trường hợp có ngoại lệ (thứ bảy/chủ nhật và ngày lễ tháng 
4/tháng 5, kỳ nghỉ lễ Obon, kỳ nghỉ năm mới thì nghỉ không làm)

【Đối tượng】
Trẻ em là học sinh tiểu học có gia đình vắng nhà

【Chi phí】
7.500 yên hàng tháng (tháng 8 là 13.000 yên) (Trường hợp sử 
dụng dịch vụ kéo dài thì thêm 1.000 yên một tháng)    
*Một số trường hợp có ngoại lệ

【Làm đơn đăng ký】
Điền mẫu quy định rồi nộp cho Phòng hỗ trợ nuôi dạy con cái. Về 
các câu lạc bộ trẻ em được điều hành bởi Hội giám hộ (Mochinoki, 
Skip, Friend, Flap, Kids, Sakura, Tsubame), thì nộp trực tiếp cho các 
câu lạc bộ trẻ em.

Trợ cấp trẻ em ❸
Trợ cấp trẻ em sẽ được chi trả cho những người đang giám hộ 
hoặc là nuôi dạy trẻ em cho tới trước khi hoàn thành trường trung 
học cơ sở. Để nhận trợ cấp trẻ em thì cần phải làm đơn đăng ký tại 
quầy dịch vụ. 

【Số tiền chi trả】
Trẻ dưới 3 tuổi: 15.000 yên mỗi tháng/Trẻ từ 3 tuổi trở lên và trước 
khi hoàn thành trường tiểu học: 10.000 yên mỗi tháng (con thứ 3 
trở đi là 15.000 yên)/Học sinh trường trung học cơ sở:10.000 yên 
mỗi tháng
*Trường hợp vượt quá giới hạn thu nhập thì là 5.000 yên mỗi 
tháng cho một trẻ em

【Những lúc như thế này sẽ cần làm thủ tục thông báo】
① Khi số lượng trẻ em tăng lên do sinh con v.v.
② Khi chuyển đi khỏi thành phố Toyokawa
③ Khi sống tách biệt hay không còn nuôi dạy trẻ em nữa
④ Khi thay đổi địa chỉ/họ tên/nơi chuyển khoản v.v.

■ Thủ tục trợ cấp trẻ em
Thực hiện thủ tục tại Phòng hỗ trợ nuôi dạy con cái, các chi nhánh 
Ichinomiya/Otowa/Mito/Kozakai.

Tư vấn sức khỏe trẻ em
Chúng tôi tư vấn hỗ trợ sức khỏe của trẻ em từ khi mang thai trẻ 
cho tới 15 tuổi.

Khi cho rằng có ngược đãi trẻ em thì hãy thông báo tình hình
Quay số "189" (ichihayaku) chung toàn quốc nơi tư vấn hỗ trợ về 
trẻ em *Hoặc là tới Phòng hỗ trợ nuôi dạy con cái (0533-89-2133)

6Guia de Toyokawa　



Danh sách thủ tục thông báo liên quan tới bảo hiểm sức khỏe quốc dân

Lúc cần phải gửi thông báo Những thứ cần thiết để làm thủ tục thông báo

Khi tham gia 
bảo hiểm sức 
khỏe quốc 
dân

Khi chuyển tới vào ở thành phố Toyokawa Thẻ lưu trú/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận chuyển đi của quận huyện tỉnh thành khác

Khi thôi bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc Thẻ lưu trú/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận thôi bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc

Khi con cái ra đời Thẻ lưu trú/Hộ chiếu/Thẻ bảo hiểm của cha mẹ/Giấy chứng nhận đã gửi khai sinh

Khi không được nhận chế độ bảo hộ sinh hoạt 
nữa Thẻ lưu trú/Hộ chiếu/Giấy thông báo quyết định hủy bỏ chế độ bảo hộ sinh hoạt

Khi thôi bảo 
hiểm sức khỏe 
quốc dân

Khi chuyển đi khỏi thành phố Toyokawa Thẻ lưu trú/Hộ chiếu/Thẻ bảo hiểm

Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân/Thẻ bảo hiểm đã làm tại công ty

Khi tử vong Thẻ bảo hiểm/Sổ tiền gửi ngân hàng

Khi định nhận chế độ bảo hộ sinh hoạt Thẻ bảo hiểm/Giấy thông báo quyết định bắt đầu chế độ bảo hộ sinh hoạt

Mục khác

Khi có thay đổi trong địa chỉ/họ tên/hộ gia đình Thẻ bảo hiểm

Khi làm mất thẻ bảo hiểm hay thẻ bị bẩn nên 
không sử dụng được nữa Những thứ chứng minh bản thân (thẻ lưu trú v.v.)/Thẻ bảo hiểm không sử dụng được nữa

Khi chuyển đi quận huyện tỉnh thành khác do con 
cái học lên cao v.v. Thẻ bảo hiểm/Bản sao giấy chứng nhận theo học hoặc là thẻ học sinh

Bảo hiểm sức khỏe quốc dânBảo hiểm sức khỏe quốc dân
Phòng bảo hiểm và tiền hưu trí (phụ trách cấp bảo hiểm sức khỏe quốc dân)/ ☎0533-89-2135
Phòng bảo hiểm và tiền hưu trí (phụ trách phúc lợi y tế)/ ☎0533-89-2177

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân
Đây là bảo hiểm y tế công có mục đích là người tham gia đóng tiền (phí bảo hiểm) sẵn từ trước cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau bằng cách 
dùng làm chi phí y tế khi bị bệnh hay bị thương để lúc nào cũng có thể yên tâm nhận dịch vụ y tế.
Trừ những người đã tham gia bảo hiểm sức khỏe khác và những người có phiếu người cư trú ở thành phố Toyokawa và đang nhận chế độ 
bảo hộ sinh hoạt bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

Thủ tục thông báo tham gia thì xin hãy thực hiện sớm
Ngày tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân là ngày chuyển tới hoặc là ngày không được nhận chế độ bảo hộ sinh hoạt nữa hoặc là ngày 
mất tư cách của bảo hiểm xã hội trước đây v.v.Đây không phải là ngày gửi thông báo.Việc gửi thông báo thì xin hãy thực hiện trong vòng 14 
ngày kể từ ngày phát sinh lý do của việc lấy được tư cách.Nếu chậm gửi thông báo thì bạn không được nhận trợ cấp bảo hiểm trong khoảng 
thời gian đó và sẽ tốn phí bảo hiểm tính ngược về lúc phát sinh tư cách (tối đa 2 năm), và chi phí y tế trong khoảng thời gian đó sẽ do bạn tự 
chi trả.

Gửi thông báo về tư cách bảo hiểm sức khỏe quốc dân v.v.
Khi có thay đổi như dưới đây thì cần phải gửi thông báo trong vòng 14 ngày.

* Về những thứ cần thiết để gửi thông báo thì ngoài những thứ trên đây ra, cần có những thứ thể hiện số định danh cá nhân (My Number) (thẻ số định danh cá nhân hoặc là 
thiệp thông báo My Number v.v.) của chủ hộ và người thuộc đối tượng.Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân, những thứ thể hiện số định danh cá nhân (My Number) của 
người đã tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân trong cùng hộ gia đình cũng sẽ trở nên cần thiết.
* Trường hợp đã lấy được tư cách bảo hiểm sức khỏe mới ví dụ bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc v.v., có trường hợp sẽ cần thời gian cho tới khi thẻ bảo hiểm mới về tới tay 
nhưng kể từ ngày tháng năm lấy được tư cách trở đi thì bạn không thể sử dụng thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân.Nếu bạn lỡ sử dụng rồi thì bắt buộc phải trả lại chi phí y tế mà 
bảo hiểm sức khỏe quốc dân đã chi trả nên xin bạn hãy chú ý điều này. 

Phí bảo hiểm
Số tiền phí bảo hiểm có tỷ lệ tính được quyết định bằng con số tính ra chính thức vào tháng 8 theo thu nhập năm trước hay số người tham 
gia v.v.Phí bảo hiểm thì bạn sẽ nộp chia ra 8 lần trong năm.Nghĩa vụ nộp tiền nằm ở chủ hộ nên thông báo thì tất cả sẽ được gửi cho chủ hộ.
Những người 40 tuổi trở lên và chưa đủ 65 tuổi thì sẽ có phí bảo hiểm của phần tương đương điều dưỡng được thêm vào phí bảo hiểm của 
phần tương đương y tế/phần tương đương hỗ trợ người cao tuổi hậu kỳ.Hơn nữa, hộ gia đình có thu nhập năm trước từ một tiêu chuẩn 
nhất định trở xuống sẽ được giảm bớt phí bảo hiểm.Ngoài ra, còn có cả chế độ miễn giảm phí bảo hiểm.

Trợ cấp có thể nhận được bằng bảo hiểm sức khỏe quốc dân
Khi trình ra thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân để khám chữa bệnh tại bệnh viện, 10 ~ 30% (khác nhau tùy theo độ tuổi) chi phí y tế phát sinh 
sẽ do bạn tự chi trả, phần còn lại bảo hiểm sức khỏe quốc dân sẽ chi trả.Ngoài ra, bạn có thể làm đơn để được cấp cho chi phí y tế, chi phí y 
tế với số tiền lớn hay chi phí chuyển bệnh viện, trợ cấp một lần sinh đẻ nuôi con, chi phí ma chay, tiền trả thêm y tế lao phổi.

６
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Nhà ở/Hệ thống cấp nước
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8 Nhà ở/Hệ thống cấp nước　
Phòng kiến trúc/ ☎0533-89-2144 ❶
Phòng nghiệp vụ hệ thống cấp nước/ ☎0533-93-0151 ❷

Tiền hưu trí quốc dân/Bảo hiểm điều dưỡng　
Phòng bảo hiểm và trợ cấp hàng năm (phụ trách tiền hưu trí quốc dân)/ ☎0533-89-2177 ❶
Phòng điều dưỡng cao tuổi/ ☎0533-89-2173 ❷

Tiền hưu trí quốc dân ❶
Đối với tiền hưu trí quốc dân, tất cả những người từ 20 tuổi trở lên 
và chưa đủ 60 tuổi có địa chỉ trong Nhật Bản đều bắt buộc phải 
tham gia. Trợ cấp này có mục đích chi trợ cấp cơ bản hàng năm và 
dùng để hỗ trợ về mặt kinh tế cho những lúc như khi bị khuyết tật 
do bị thương, bệnh tật hay sau khi về già, khi người phối ngẫu mất 
trước v.v. Khi đã được 20 tuổi, bạn sẽ được Tổ chức trợ cấp hàng 
năm Nhật Bản gửi giấy dùng để thông báo tham gia tiền hưu trí 
quốc dân nên xin hãy ghi vào và làm thủ tục thông báo tới thành 
phố.

Phí bảo hiểm
Số tiền phí bảo hiểm được quy định là số tiền cố định và được sửa 
đổi mỗi năm không liên quan tới thu nhập hay độ tuổi v.v. của 
người được bảo hiểm. Có chế độ miễn giảm các loại cho những 
người gặp khó khăn trong việc nộp phí bảo hiểm. Hơn nữa, về 
việc yêu cầu chi trả phí bảo hiểm, Văn phòng trợ cấp hàng năm 
Toyokawa (0533-89-4042) gửi giấy nộp tiền. Ngoài ra, trả bằng trả 
trước/chuyển khoản thì có cả chiết khấu phí bảo hiểm.

Hưu trí phúc lợi cộng đồng
Hưu trí phúc lợi cộng đồng là bảo hiểm có thể nhận chi trả trợ cấp 
hàng năm cần thiết cho cuộc sống sau khi về già thêm vào tiền 
hưu trí quốc dân. Đây là bảo hiểm tham gia tại doanh nghiệp mà 
bạn đang làm việc, và doanh nghiệp cùng người được bảo hiểm 
mỗi bên trả một nửa phí bảo hiểm.

Trợ cấp một lần khi ra khỏi bảo hiểm
Khi những người là người nước ngoài về nước thì có thể nhận 
hoàn trả số tiền ở một mức độ nhất định như là trợ cấp một lần khi 
ra khỏi bảo hiểm.  Những người rời khỏi Nhật Bản để về nước, hãy 
lấy giấy yêu cầu quyết định trợ cấp một lần khi ra khỏi bảo hiểm 
tại văn phòng trợ cấp hàng năm và ghi các mục cần thiết, sau đó 
yêu cầu chi trả bằng cách gửi bưu điện tới Tổ chức trợ cấp hàng 
năm Nhật Bản trong vòng 2 năm kể từ khi ra xuất cảnh. Tuy vậy, 
trường hợp lấy giấy phép tái nhập cảnh rồi xuất cảnh thì không 
thể thực hiện việc làm đơn xin cấp trợ cấp một lần khi ra khỏi bảo 
hiểm trong thời hạn có hiệu lực của giấy phép tái nhập cảnh và 
khoảng thời gian lưu trú.

Nhà ở ❶ 
Về đăng ký nhà ở do thành phố quản lý

【Tư cách đăng ký】
(1) Phải có địa chỉ hoặc là nơi làm việc trong thành phố. 
(2)  Phải có người thân (bao gồm người có quan hệ như vợ chồng 

và người đính hôn) hiện đang sống cùng hoặc là có ý định 
sống cùng.

(3) Phải chứng minh rõ ràng hiện đang khó khăn về nhà ở.
(4)  Phải đáp ứng được tiêu chuẩn về thu nhập được quy định 

trong Pháp lệnh thi hành Luật nhà ở do cơ quan công quản lý.
(5)  Không có thuế thành phố v.v. quá hạn mà chưa nộp (bao gồm 

cả các khoản đang nộp theo từng đợt).                 
(6)  Người dự định vào ở không được là thành viên băng đảng bạo 

lực.
【Tuyển người định kỳ】

Chúng tôi thông báo rộng rãi tại trang chủ Trung tâm hành chính 
thành phố Toyokawa, truyền thông số ngày 1 tháng 4, ngày 1 
tháng 7, ngày 1 tháng 10, ngày 1 tháng 1. Sau khi đăng ký, chúng t 
ôi chọn người vào ở bằng rút thăm ngẫu nhiên.

【Tuyển người tùy lúc】
Việc đăng ký sẽ theo thứ tự tới trước. Chi tiết thì xin hãy liên hệ 
Phòng kiến trúc.

Về làm đơn đăng ký nhà ở do tỉnh quản lý
Để tuyển người vào ở nhà ở do tỉnh quản lý thì có 2 loại đăng ký 
theo thứ tự tới trước và đăng ký rút thăm ngẫu nhiên.
Đăng ký theo thứ tự tới trước
Thời kỳ đăng ký ứng tuyển: Tháng 4 ~ 7, tháng 8 ~ 11, tháng 12 ~ 3
Phương pháp đăng ký: Mang theo hồ sơ cần thiết tới các văn 
phòng quản lý nhà ở

Bảo hiểm điều dưỡng ❷
Chế độ bảo hiểm điều dưỡng
Chế độ bảo hiểm điều dưỡng là cơ chế hỗ trợ việc điều dưỡng trên 
toàn thể xã hội chứ không thể hiểu là vấn đề của một số người.

Người tham gia bảo hiểm điều dưỡng
Quy định đối tượng là những người 65 tuổi trở lên (người được 
bảo hiểm nhóm 1) và những người là người 40 tuổi trở lên và chưa 
đủ 65 tuổi và đã tham gia bảo hiểm y tế như bảo hiểm sức khỏe 
quốc dân hay bảo hiểm sức khỏe của nơi làm việc v.v. (người được 
bảo hiểm nhóm 2).

Phí bảo hiểm của bảo hiểm điều dưỡng
Phí bảo hiểm của những người 65 tuổi trở lên (người được bảo 
hiểm nhóm 1) được nộp bằng cách trừ đi số tiền đã được quy định 
tương ứng với thu nhập, thu nhập chịu thuế v.v. của năm trước từ 
trợ cấp hàng năm tuổi già/thôi việc/khuyết tật/tiền tử tuất, hoặc 
là bằng phương pháp riêng biệt (giấy nộp tiền hoặc là chuyển 
khoản).
Những người 40 tuổi trở lên và chưa đủ 65 tuổi (người được bảo 
hiểm nhóm 2) được quyết định dựa trên phương pháp tính toán 
bảo hiểm y tế đang tham gia và nộp cùng với phí bảo hiểm đó.

Dịch vụ điều dưỡng (dự phòng điều dưỡng)
Dịch vụ điều dưỡng là dịch vụ mà những người đã nhận được 
chứng nhận cần điều dưỡng cấp 1 tới 5 (5 là nặng nhất) bằng Chế 
độ chứng nhận cần điều dưỡng có thể sử dụng.
Dịch vụ dự phòng điều dưỡng là dịch vụ có mục đích để duy trì/
nâng cao chức năng sinh hoạt mà những người đã nhận được 
chứng nhận cần hỗ trợ cấp 1 hoặc là 2 bằng Chế độ chứng nhận 
cần điều dưỡng có thể sử dụng.

Rút thăm ngẫu nhiên
Thời kỳ đăng ký ứng tuyển: Tháng 1, tháng 5, tháng 9
Phương pháp đăng ký: Gửi bưu điện

【Tư cách đăng ký (đối tượng thông thường)】
(1)  Phải có người thân (bao gồm người có quan hệ như vợ chồng 

và người đính hôn) hiện đang sống cùng hoặc là có ý định 
sống cùng.

(2) Phải chứng minh rõ ràng hiện đang cực kỳ khó khăn về nhà ở.
(3)  Phải đáp ứng được tiêu chuẩn về thu nhập được quy định 

trong Pháp lệnh về nhà ở do tỉnh quản lý của tỉnh Aichi.
(4)  Người nộp đơn (bao gồm cả người thân sống cùng) không 

được là thành viên băng đảng bạo lực.
(5)  Không có tiền nhà chưa nộp liên quan đến nhà ở do tỉnh quản 

lý, tiền bồi thường thiệt hại hay trách nhiệm trả nợ phát sinh từ 
hợp đồng thuê mướn nhà ở do tỉnh quản lý nào khác.

*Đơn đăng ký có ở Phòng kiến trúc Trung tâm hành chính thành 
phố (tầng 3 tòa nhà cơ quan hành chính phía bắc). Có trường hợp 
yêu cầu giấy tờ khác tùy theo tình hình. Ngoài ra, còn có phân 
vùng đối tượng phúc lợi, đối tượng sống gần nhau ngoài đối 
tượng thông thường ra. Chi tiết xin hãy liên hệ dưới đây.

【Nơi liên hệ】
Văn phòng quản lý nhà ở Mikawa - Chi nhánh Higashi Mikawa
Địa chỉ:  6 Imahashicho, thành phố Toyohashi, mã bưu điện 440-
0801 - Tầng 1 Văn phòng quản lý xây dựng Higashi Mikawa của tỉnh
Số điện thoại: 0532-53-5616
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Rác9 Rác　
Phòng hoạt động kinh doanh vệ sinh/ ☎0533-89-2166

Hệ thống cấp nước ❷ 
Thủ tục thông báo liên quan tới hệ thống cấp nước
Khi bắt đầu/ngừng sử dụng hệ thống cấp nước, thay đổi địa chỉ 
nơi nhận thông báo tiền nước, thay đổi người sử dụng hệ thống 
cấp nước, xin hãy liên lạc qua điện thoại tới Phòng nghiệp vụ 
quản lý hệ thống cấp nước. Nếu không có gửi thông báo ngừng 
sử dụng nước, cho dù không sử dụng hệ thống cấp nước nhưng 
tiền nước vẫn phát sinh nên nhất định hãy liên lạc với chúng tôi. 
Phương pháp thanh toán tiền sử dụng nước
Đối với hệ thống cấp nước, chúng tôi kiểm tra đồng hồ 2 tháng 
1 lần và yêu cầu thanh toán tiền nước vào tháng sau của tháng 
kiểm tra đồng hồ. Thanh toán thì quy định có phương pháp 
chuyển khoản ngân hàng hoặc là giấy thông báo nộp tiền. (Thanh 
toán bằng thẻ tín dụng không được chấp nhận)

Các loại rác và ngày thu gom
Rác thì xin hãy phân loại đúng và vứt theo phương pháp đã được 
quy định vào trạm thu gom khu phố mà bạn sống từ lúc mặt trời 
mọc tới hạn chót 8 giờ 30 phút sáng của ngày thu gom.
Các ngày trong tuần để vứt rác được quy định theo từng học khu/
khu vực. Trước hết, chúng ta hãy kiểm tra nhà mình tương ứng ở đâu.
Quy tắc phân loại/vứt bỏ rác thải gia đình và tài nguyên được 
phân phát bởi Phòng hoạt động kinh doanh vệ sinh có ghi quy 
tắc phân loại, vứt bỏ rác cháy, rác không cháy, rác nguy hiểm, tài 
nguyên (như chai nhựa PET hay lon vv..), rác cồng kềnh.

【Rác cháy】(tuần 2 lần)
Rác nhà bếp (đã làm ráo nước), vụn gỗ, đồ đựng bằng nhựa, xốp 
v.v. (xin hãy cho vào túi rác cháy chỉ định rồi thải bỏ)

【Rác không cháy】(tháng 2 lần)
Đồ gốm, đồ điện gia dụng cỡ nhỏ như bình đun nước/bàn là v.v., 
dao làm bếp, kính dạng tấm, ô dù, bóng đèn sợi đốt v.v (xin hãy 
cho vào túi rác không cháy chỉ định rồi thải bỏ)

【Rác nguy hiểm】(tháng 1 ~ 2 lần, tùy theo từng khu vực)
Bình xịt, bật lửa gas, đèn huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân, pin khô

【Tài nguyên】 (tuần 1 lần)
Kim loại/các loại lon, các loại chai, các loại giấy, các loại khăn tắm/
quần áo cũ, chai nhựa PET, khay trắng

Cách vứt rác cồng kềnh
【Tự mang tới】(miễn phí)

Xin hãy mang rác cồng kềnh từ gia đình trực tiếp tới trung tâm 
tiếp nhận rác cồng kềnh.

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh
Ngày tiếp nhận: Hàng ngày (chúng tôi không thể tiếp nhận rác 
từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm sau)
Thời gian tiếp nhận: Từ 9 giờ sáng tới 4 giờ 30 phút chiều

Khi vứt bỏ mặt hàng 
là đối tượng tái chế 
đồ điện gia dụng (ti vi, 
máy điều hòa không 
khí, máy giặt/máy sấy 
quần áo, tủ lạnh/tủ 
đông) thì cần trả tiền 
phí tái chế đồ điện gia 
dụng. Nguyên tắc là 
thu gom tại các cửa 
tiệm bán hàng v.v. 
nhưng cũng có thể 
mang tới địa điểm thu 
gom chỉ định (Nittsu 
Higashiaichi Unyu).

Khi có rò rỉ nước thì phải làm gì
Khi sửa chữa rò rỉ nước trong khu dân cư, xin hãy nhờ nhà cung 
cấp công trình thi công trang thiết bị cấp nước được thành phố 
chỉ định (chi phí sửa chữa thì bạn tự chi trả). Nhà cung cấp được 
chỉ định thì xin hãy liên hệ với Phòng nghiệp vụ quản lý hệ thống 
cấp nước. Ngoài ra, đối với trường hợp rò rỉ nước ngầm v.v. có thể 
được giảm đi một phần lượng nước đã bị rò rỉ để tính tiền nước 
(không thể giảm đi toàn bộ khoảng thời gian bị rò rỉ nước). Chi 
tiết thì xin hãy liên hệ với Phòng nghiệp vụ quản lý hệ thống cấp 
nước.

Hơn nữa, trường hợp mang tới trung tâm tiếp nhận rác cồng 
kềnh, bạn cần phải trả lệ phí vận chuyển đến địa điểm thu gom 
chỉ định (500 yên).
*Từ ngày 1 tháng 10, lệ phí vận chuyển sẽ là 520 yên.

Địa điểm bán nhãn dán rác cồng kềnh: 
Phòng hoạt động kinh doanh vệ sinh, các chi nhánh, Trung tâm 
quầy dịch vụ PRIO, trụ sở chính và chi nhánh hợp tác xã nông 
nghiệp Himawari, DCM Kahma cửa hàng Toyokawa Higashi/cửa 
hàng Toyokawa Nishi/cửa hàng Masaoka, Kahma At Home cửa 
hàng Kou, hợp tác xã tiêu dùng Co-op Suwa.

Cho mượn miễn phí xe tải hạng nhẹ để 
vận chuyển rác

Chúng tôi thực hiện việc cho mượn miễn phí (miễn phí cả tiền 
nhiên liệu) xe tải hạng nhẹ vận chuyển rác (xe số tự động) để 
những người sống trong thành phố tự vận chuyển rác hay tài 
nguyên v.v. phát sinh trong gia đình tới các cơ sở mà thành phố 
chỉ định (trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh, nhà máy xử lý cuối 
cùng Mitsukida, nhà máy vệ sinh, cơ sở biến thành tài nguyên v.v.). 
Trước tiên thì xin hãy đăng ký trước bằng điện thoại (số 0533-89-
2166) với Phòng hoạt động kinh doanh vệ sinh.
Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng dịch vụ cho vận chuyển rác 
thải phát sinh trong hoạt động kinh doanh hay chuyển nhà.

Ngày sử dụng dịch vụ: 
Hàng ngày (không thể sử dụng dịch vụ từ 31 tháng 12 đến ngày 3 
tháng 1 năm sau)
Thời gian sử dụng dịch vụ: 
Một trong các thời gian từ 9 giờ sáng đến giữa trưa hoặc là từ 1 
giờ chiều đến 4 giờ chiều
Phạm vi sử dụng dịch vụ: Trong thành phố Toyokawa

Chúng tôi đang phân phối ứng dụng phân loại rác/tài 
nguyên. 
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, chúng tôi bắt đầu phân phối ứng dụng 
"さんあ〜る (3R) " giúp xem được ngày thu gom cũng như danh sách 
phân loại rác v.v.
Đây là một ứng dụng miễn phí có chức năng giúp dễ dàng tìm kiếm 
phương pháp phân loại rác 
hay thông báo ngày thu 
gom rác và tài nguyên. (Tiền 
truyền thông sẽ do người sử 
dụng dịch vụ trả.)

Bản đồ trung tâm tiếp nhận rác 
cồng kềnh

Trường tiểu 
học Chigiri

Trung tâm tiếp nhận 
rác cồng kềnh

Đường cao tốc Toumei

Công viên 
Akatsukayama

Trung tâm hành chính 
thành phố

Đường 5
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10 Thông tin hữu ích
(Lớp tiếng Nhật/Quầy dịch vụ tư vấn hỗ trợ các loại)

RácRác　
Phòng hoạt động kinh doanh vệ sinh/ ☎0533-89-2166

Thông tin hữu ích 
(Lớp tiếng Nhật/Quầy dịch vụ tư vấn hỗ trợ các loại)
Phòng quốc tế hợp tác lao động công dân/ ☎0533-89-2158
Hiệp hội giao lưu quốc tế/ ☎0533-83-1571

Đại sứ quán/Lãnh sự quán/Cục quản 
lý xuất nhập cảnh

■  Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại Nhật Bản

50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062
(http://www.vnembassy-jp.org/vi)

■ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka
4-2-15 Ichinocho-higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka
(https://vnconsulate-osaka.mofa.gov.vn/vi-vn/Trang/default.aspx)

■ Trung Tâm Tư Vấn Hô Trơ Người Nước Ngoài
Tokyo to Kenko Plaza Haijia, Shinjuku Tabunka kyosei Plaza 11F
2-44-1 Kabukicho, quận Shinjuku, Tokyo, mã bưu điện 160-0021 
điện thoại : (03)3202-5535

■  Văn phòng chi nhánh Cảng Toyohashi Cục quản lý xuất 
nhập cảnh Nagoya

Tòa nhà hành chính hợp nhất cầu cảng Toyohashi,  3-11 
Jinnofutocho, thành phố Toyohashi, mã bưu điện 441-8075    
Điện thoại: (0532)32-6567

Lớp học tiếng Nhật
Tại thành phố Toyokawa, chúng tôi có mở "Lớp Kogitsune (Chú 
Cáo Con)", là lớp học tiếng Nhật miễn phí (có tốn phí bảo hiểm 
riêng) tại tầng 5 PRIO trong thời gian 14:00 ~ 18:00 từ thứ hai tới 
thứ năm với đối tượng là trẻ em chưa đủ khả năng tiếng Nhật hay 
trẻ em có quốc tịch nước ngoài chưa đi học.
Tại Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Toyokawa, chúng tôi có 
mở lớp tiếng Nhật (khoảng 20 lần) ở bên trong Hội quán phúc lợi 
lao động thành phố Toyokawa trong thời gian 19:45 ~ 21:00 (phụ 
đạo hội thoại 18:00 ~ 18:50, phụ đạo hán tự 19:00 ~ 19:30) thứ bảy 
hàng tuần.Thời gian 10:30 ~ 12:00 trong ngày thường (từ thứ ba 
tới thứ năm) chúng tôi cũng mở lớp tiếng Nhật tại tầng 5 PRIO.
Tiền theo học là 2.000 yên (tiền sách học thì tính riêng).

Tư vấn hỗ trợ người nước ngoài
Tại thành phố Toyokawa thì chúng tôi có mở quầy dịch vụ tư vấn 
hỗ trợ bằng tiếng. (Tư vấn hỗ trợ người nước ngoài là 8:30 ~ 17:15) 
Ngoài việc hướng dẫn các thủ tục ở bên trong trung tâm hành 
chính thành phố, nếu bạn có câu hỏi/nỗi phiền muộn như không 
biết xin tư vấn ở đâu hay những việc liên quan đến cuộc sống 
thường ngày v.v. thì xin đừng ngần ngại ghé tới.Thời gian tiếp 
nhận tư vấn là 8 giờ 30 phút tới 17 giờ 15 phút.
Ngoài ra, tại Hiệp hội giao lưu quốc tế, chúng tôi có mở quầy dịch 
vụ tư vấn hỗ trợ bằng tiếng Anh. Thời gian tiếp nhận tư vấn là 8 
giờ 30 phút tới 17 giờ 15 phút.

Quầy dịch vụ tư vấn hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài khác
■ �(Quỹ công ích) Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Hiệp hội 

giao lưu quốc tế tỉnh Aichi    Điện thoại: (052)961-7902
・�Tư vấn hỗ trợ cuộc sống: 10:00 ~ 18:00 từ thứ hai tới thứ bảy
・�Tư vấn hỗ trợ luật sư miễn phí cho người nước ngoài: 13:00 ~ 

16:00 thứ sáu của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng (phải 
đăng ký trước)

■ Trung tâm quốc tế Nagoya    Điện thoại: (052)581-0100
・�10:00 ~ 12:00, 13:00 ~17:00 từ thứ ba tới chủ nhật
・�Tư vấn hỗ trợ pháp luật người nước ngoài (miễn phí): 10:00 ~ 

12:30 thứ bảy (phải đăng ký trước: Điện thoại 052-581-6111)

Tư vấn hỗ trợ công việc/lao động
Những việc liên quan tới tìm việc làm thì xin hãy xin tư vấn với 
Trung tâm hỗ trợ tìm việc làm (Hello Work), những việc liên quan 
tới các vấn đề lao động (sa thải không thỏa đáng/tai nạn lao 
động/từ chối tham gia bảo hiểm xã hội/không trả tiền công v.v.) 
thì xin hãy xin tư vấn với Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động. 

【Tìm việc làm】
Hello Work (trung tâm hỗ trợ tìm việc làm) Toyokawa
1-34 Chitosedori, thành phố Toyokawa, mã bưu điện 442-0888    
Điện thoại: 0533-86-3178

 Trung tâm tư vấn hỗ trợ nghề nghiệp người nước ngoài 
Toyohashi
Tầng 2 tòa nhà Daikoku Building, 73 Daikokucho, thành phố 
Toyohashi, mã bưu điện 440-8507
Điện thoại: 0532-57-1356 

【Tư vấn hỗ trợ lao động】
�Văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động Toyohashi
Tầng 6 tòa nhà hành chính hợp nhất địa phương Toyohashi, 111 
Daikokucho, thành phố Toyohashi, mã bưu điện 440-8506
Điện thoại: 0532-54-1192 

�Phòng giám sát bộ phận tiêu chuẩn lao động Cục lao động 
Aichi
Tầng 2 nhà số 2 tòa nhà hành chính hợp nhất Nagoya, 2-5-1 
Sannomaru, quận Naka, thành phố Nagoya, mã bưu điện 460-8507
Điện thoại: 052-972-0253 
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Tên gọi công trình Địa chỉ Số điện thoại

Công trình văn hóa/công trình thể dục/công trình tập huấn/công viên

Bảo tàng Sakuragaoka 79-2 Sakuragaokacho 0533-85-3775

Hội quán văn hóa 1-20-4 Daidacho 0533-84-8411

Sảnh văn hóa Otowa 
(Windea Hall)

250 Matsumoto, 
Akasakacho 0533-88-8010

Hội quán văn hóa Mito 
(Heartful Hall)

146 Hiroishihigurashi, 
Mitocho 0533-76-3720

Hội quán văn hóa Kozakai 
(Freuden Hall) 97-2 Araya, Inacho 0533-78-3000

Thư viện trung tâm 
(Tòa nhà Geospace) 1-63 Suwa 0533-85-5536

Thư viện Otowa 47-1 Nishiura, 
Akasakacho 0533-80-1355

Thư viện Mito 146 Hiroishihigurashi, 
Mitocho 0533-56-3538

Thư viện Ichinomiya 1-500 Konankobara, 
Kaminagayamacho 0533-93-6069

Thư viện Kozakai 40 Kodoji, Shukucho 0533-72-2169

Bảo tàng tư liệu Goyu no 
Matsunamiki 183 Miyoshi, Goyucho 0533-88-5120

Trung tâm thể dục tổng hợp 3-246 Suwa 0533-86-5175

Trung tâm võ thuật 105 Yagoro, Yawatacho 0533-84-5757

Sân thi đấu điền kinh 1-80 Suwa 0533-55-6152

Trung tâm hải dương B&G 
Kozakai

97 Suyashita, 
Shinozukacho 0533-73-1850

Sân bóng đá thành phố 162-1 Yamanooku, 
Ogicho 0533-88-8036

Trung tâm huấn luyện nhà 
nông 1 Yutaka, Ichinomiyacho 0533-93-0159

Trung tâm thể dục Mito 148 Hiroishihigurashi, 
Mitocho 0533-76-2821

Sân golf gậy ngắn Miyukihama 1-28 Miyukihama 
Ichigochi, Mitocho 0533-76-2591

Sân golf gậy ngắn 
Kashiwagihama 10-1 Yoshizoe, Hiraicho 0533-72-2770

Công viên thể dục Otowa 1 Kuchisaruda, Hagicho 0533-88-6977

Hội quán phúc lợi lao động 1-1-3 Shinmichicho 0533-84-6515

Trung tâm giao lưu Fureai 
(Honguu no Yu)

1-1685 Hongushita, 
Kaminagayamacho 0533-92-1880

Công viên Akatsukayama 1-30 Higashitsutsumiue, 
Ichidacho 0533-89-8891

Công viên 
Mikawakokubunnijiato 127-1 Ninji, Yawatacho 0533-88-5881

Công viên Higashi-Mikawa 
Furusato trực thuộc tỉnh 11-2 Takigairi, Goyucho 0533-87-9301

Nhà giao lưu hòa bình thành 
phố Toyokawa 3-13-2 Honohara 0533-95-3069

Ohashiya 
(Hatagokoiya cũ)

127-1 Benisato, 
Akasakacho 0533-56-2677

Công trình m
ôi trường

Nhà máy lọc nước Ichinomiya 28 Nishiki, 
Ichinomiyacho 0533-92-1616

Nhà máy lọc nước Toyokawa 
tỉnh Aichi

26-30 Gotanda, 
Hiraocho 0533-87-3868

Nhà máy vệ sinh 50 Oyazaka, Hiraocho 0533-87-4010

Địa điểm tiêu hủy cuối cùng 
Sangatsuda

61-1 Sangatsuda, 
Chigiricho 0533-83-2040

Hội quán nhà tang lễ 
(Eien no mori)

80-1 Toyosawa 
Hikitsuru, Mitocho 0533-77-2277

Trung tâm tiếp nhận rác cồng 
kềnh

61-1 Kaminishinoya, 
Chigiricho 0533-89-2174

Công trình biến thành tài 
nguyên

28-1 Misasaki, 
Nagakusacho 0533-56-8878

Tên gọi công trình Địa chỉ Số điện thoại

Công trình phúc lợi/chăm
 sóc sức khỏe/y tế

Trung tâm phúc lợi sức khỏe 
(Tòa nhà Ikamai)

1-1685 Hongushita, 
Kaminagayamacho 0533-92-1388

Hội quán phúc lợi xã hội 
(With Toyokawa) 3-242 Suwa 0533-83-5211

Trung tâm tư vấn hỗ trợ người 
cao tuổi khu vực phía đông

1-1685 Hongushita, 
Kaminagayamacho 0533-93-0801

Trung tâm tư vấn hỗ trợ người 
cao tuổi khu vực phía nam 2-49 Yamamichicho 0533-89-8820

Trung tâm tư vấn hỗ trợ người 
cao tuổi khu vực phía bắc 36 Oyazaka, Hiraocho 0533-88-7260

Trung tâm tư vấn hỗ trợ người 
cao tuổi khu vực phía tây

61-2 Shimogahara, 
Koucho 0533-88-8005

Trung tâm hỗ trợ hoạt động 
khu vực phía tây Suwa

2-158-1 Suwa 
Nishimachi 0533-89-9110

Trung tâm hỗ trợ nuôi dạy con cái 3-300 Suwa 0533-89-1398

Trung tâm chăm sóc sức khỏe 3-77-1 Hagiyamacho 0533-89-0610

Trung tâm y tế nha khoa 3-242-3 Suwa 0533-84-7757

Bệnh viện thành phố 23 Noji, Yawatacho 0533-86-1111

Trạm y tế bệnh đột ngột ban 
đêm và ngày nghỉ 3-77-1 Hagiyamacho 0533-89-0616

Các công trình khác của thành phố

Yanenonippo Hall Toyokawa 
(nơi tổ chức sự kiện của thành phố) 3-300 Suwa 0533-89-3000

Trung tâm hoạt động cư dân 
tình nguyện Toyokawa PRIO 3-300 Suwa 0533-89-9070

Hiệp hội giao lưu quốc tế 1-1-3 Shinmichicho 0533-83-1571

Hiệp hội tham quan du lịch Tầng 5, tòa nhà PRIO, 
3-133 Suwa 0533-89-2206

Hiệp hội văn hóa 79-2 Sakuragaokacho 0533-89-7082

Hiệp hội chăm sóc trẻ em 1-1-3 Shinmichicho 0533-89-2134

Trung tâm nhân lực người cao 
tuổi thành phố Toyokawa 3-1 Kanaya Nishimachi 0533-84-1851

Trung tâm thúc đẩy hợp tác y 
tế tại nhà 2-49 Yamamichicho 0533-89-3179

Bãi đậu xe công cộng Suwa 3-130/3-135 Suwa 0533-89-3000

Bãi đậu xe phía đông ga 
Toyokawa

4-4 Hedori, 
Toyokawacho 0533-86-4047

Trạm cứu hỏa 3-219 Suwa 0533-89-0119

Các công trình khác của nhà nước/tỉnh

Phòng cảnh sát Toyokawa 3-245 Suwa 0533-89-0110

Trung tâm chăm sóc sức khỏe 
Toyokawa 3-237 Suwa 0533-86-3188

Trung tâm chỉ huy phòng cháy 
chữa cháy (bên trong trạm cứu 
hỏa khắp thành phố Toyohashi)

23 Higashi-
Matsuyamacho, thành 
phố Toyohashi

0532-52-2075

Bưu điện Toyokawa - Công ty 
cổ phần bưu điện 
(Quầy dịch vụ)

1-57 Suwa 0533-86-2713

Chi nhánh Toyokawa Công ty 
hoạt động kinh doanh bưu 
phẩm (Chuyển phát)

1-57 Suwa 0533-86-2712

Trung tâm giấy phép lái xe 
Higashi Mikawa 2-7 Kanaya Nishimachi 0533-85-7181

Văn phòng chi nhánh 
Toyokawa Cục pháp vụ Nagoya 3-3 Kanaya Nishimachi 0533-86-2097

Chi nhánh Toyohashi Cục pháp 
vụ Nagoya

111 Daikokucho, thành 
phố Toyohashi 0532-54-9278

Hello Work (trung tâm hỗ trợ 
tìm việc làm) Toyokawa 1-34 Chitosedori 0533-86-3178

Văn phòng tiền hưu trí 
Toyokawa 32 Kanayacho 0533-89-4042

Phòng tổ chức hội nghị công 
thương Toyokawa

4-4 Hedori, 
Toyokawacho 0533-86-4101

Khu vực đồn trú Toyokawa Lực 
lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản 1-1 Honohara 0533-86-3151

Cục quản lý xuất nhập cảnh 
Nagoya

5-18 Shohocho, quận 
Minato, thành phố Nagoya 052-559-2150

Văn phòng chi nhánh 
Toyohashi Cục quản lý xuất 
nhập cảnh Nagoya

3-11 Jinnofuto-cho, 
thành phố Toyohashi 0532-32-6567

11 Danh sách các công trình công cộngDanh sách các công trình công cộng

11 　Guia de Toyokawa


