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1  Về những biện pháp ngăn ngừa say nắng 

Trong bối cảnh thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus chủng mới Corona, 

trong mùa hè năm nay được cho là cần chú ý hơn đối với bệnh say nắng. 

 

Với lối sống mới, mọi người cần đeo khẩu trang để ngăn sự phát tán của những giọt 

bắn nước bọt. Tuy nhiên, trong thời tiết nắng nóng, việc đeo khẩu trang liên tục sẽ xảy 

ra nguy cơ bị say nắng. 

 

Khi ở ngoài trời, nếu đảm bảo được khoảng cách trên 2m, thì hãy tháo khẩu trang 

ra. 

Khi mang khẩu trang, nên hạn chế những thao tác nặng hoặc vận động mạnh. 

 

Hơn nữa, hầu hết các cơn say nắng đều xảy ra ở trong phòng. 

Hãy cố gắng uống nước thường xuyên dù bạn không thấy khát. 

 

Trời nóng, chúng ta thường sử dụng điều hoà trong phòng.  

Tuy nhiên khi dùng điều hoà, không khí sẽ không thể trao đổi giữa trong và ngoài 

phòng được.  

Khi sử dụng điều hoà, hãy lưu thông không khí như mở cửa sổ, dùng quạt thông gió.  

 

Say nắng có thể ngăn ngừa được nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp. 

Hãy cùng nhau chú ý để không bị say nắng. 
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2  Về việc đăng kí nhập học vào các trường mẫu giáo, nhà trẻ, cơ sở 
chăm sóc trẻ quy mô nhỏ năm 2021 

Việc nhận đơn khi có nguyện vọng vào học các trường mẫu giáo, nhà trẻ, cơ sở chăm 

sóc trẻ quy mô nhỏ cho kì học tháng 4 năm sau sẽ bắt đầu vào tháng 9. 

 

Vào tháng 8, mỗi cơ sở sẽ tổ chức cho mọi người tham quan. Những ai muốn tham 

gia, có thể đến tham quan trường vào những ngày đã được thông báo mà không cần 

đăng kí trước. 

 

Đối với trường mẫu giáo thì thời gian nộp đơn đăng kí là ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 

tháng 9.  

Địa điểm nộp đơn là khu chăm sóc trẻ em trên tầng 2 toà nhà thị chính Tochigi và 

khu dân sự của các chi nhánh hành chính. Hoặc có thể đăng kí trực tiếp cho các trường. 

 

Đối với đơn đăng kí nhập học vào khu nhà trẻ trực thuộc các cơ sở nhà trẻ chính quy, 

thời gian nhận đơn từ ngày 1 tháng 9.  

Còn đối với bộ phận mẫu giáo trực thuộc các cơ sở nhà trẻ chính quy và các trường 

mẫu giáo quy mô nhỏ, thời gian nhận đơn đăng kí từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 9. 

Vui lòng nộp đơn đăng kí trực tiếp cho trường.  

 

Do ảnh hưởng của virus Corona chủng mới, lịch trình tham quan và đơn đăng kí nhập 

học có thể thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra thông tin từ những cơ sở mà bạn muốn đăng 

kí. 
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3  Về việc gửi thông báo thuế bảo hiểm quốc dân 

 

Ngày 15 tháng 7, toà thị chính sẽ gửi thư thông báo về thuế bảo hiểm quốc dân. 

 

Khi nhận được thư thông báo, hãy thanh toán tại các địa điểm như các cửa hàng 

tiện lợi, ngân hàng bưu điện Nhật bản, ngân hàng, toà thị chính.  

 

Người đăng kí chuyển khoản qua nhân hàng thì sẽ tự động trừ trong tài khoản vào 

ngày cuối hạn nộp.  

 

Kì hạn nộp thuế đợt 1 là ngày 31 tháng 7. 

 

Ngoài ra, những trường hợp dưới đây sẽ được miễn giảm một phần thuế bảo hiểm.  

 

Đó là người chủ hộ có thu nhập giảm hơn 30% so với năm ngoái do ảnh hưởng của 

virus Corona chủng mới.  

 

Hoặc những người chịu thiệt hại của cơn bảo số 19 năm 2019 như sàn nhà bị ngập 

nước, hoặc hư hỏng hơn phân nửa.  

 

Những trường hợp gặp khó khăn như trên, hãy liên hệ đến phòng thuế thành phố 

Tochigi.  
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4  Về việc di dời trụ sở văn phòng giao lưu quốc tế thành phố Tochigi  

 

Cùng với việc mở cửa Trung tâm giao lưu Thành phố Tochigi từ ngày 1 tháng 7, văn 

phòng giao lưu quốc tế thành phố Tochigi cũng sẽ được di dời đến tầng 3 của Trung 

tâm giao lưu thành phố Tochigi.   

 

Trụ sở văn phòng mới sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 23/6. 

 

Trung tâm Giao lưu thành phố Tochigi là một toà nhà 4 tầng nằm ở phía Tây của nhà 

trẻ Kuranomachi thuộc Irifune-cho.  

Nằm ở phía trước trường tiểu học Tochigi-chuo và ở phía nam của toà nhà hiện đang 

được xây dựng.  

 

Hiệp hội giao lưu quốc tế, đã thành lập quầy dịch vụ tư vấn để giải quyết những mối 

quan tâm, lo lắng của cư dân nước ngoài đang sống ở thành phố Tochigi.  

 

Ngoài ra, tại đây cũng tiến hành các dịch vụ dịch thuật các loại giấy tờ như thẻ cư 

trú, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn.  

 

Quầy dịch vụ mở cửa là từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h sáng đến 5 giờ.  

 

Hãy sử dụng một cách thoải mái nhé. 

 


