多言語情報コーナー

（令和３年２月号）

1. Nội dung phát trên sóng vô tuyến phòng chống hỏa hoạn
Thành phố Tochigi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn ngừa sự lây
lân của virus Corona.
Để kêu gọi sự hợp tác của người dân, chúng tôi sẽ phát sóng nội dung sau
trên sóng vô tuyến phòng chống hỏa hoạn ngày 2 lần vào 12h trưa và 5h chiều.
“Tôi là Okawa Hideko – thị trưởng thành phố Tochigi. Thành phố Tochigi đã
tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn ngừa sự lây lân của virus Corona.
Từ nay đến ngày 7 tháng 2, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu sự hợp tác của người
dân hạn chế ra ngoài trừ những trường hợp cần thiết cho sinh hoạt đời sống”
Xin đừng ra khỏi nhà nếu không cần thiết cho đến ngày 7 tháng 2.
Đặc biệt là sau 8h tối.
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2. Về việc lắp đặt các thiết bị KIOSK
Ngày 1 tháng 3, chúng tôi sẽ lắp đặt máy KIOSK ở Phòng dân sự tầng 2 tòa
nhà Ủy ban nhân dân thành phố. Người dân có thể sử dụng thẻ My number để
xin cấp các loại giấy chứng nhận thông qua máy này.
Các loại giấy tờ có thể cấp được là Bản sao của giấy cư trú (juminhyo), Giấy
chứng nhận con dấu, Giấy chứng nhận thu nhập, Giấy chứng nhận thuế thị dân.
Đối tượng sử dụng chỉ dành cho người dân đã đăng kí địa chỉ tại thành phố
Tochigi. Hãy mang theo thẻ my number để sử dụng máy này. Khi thao tác, cần
phải nhập 4 số mật mã.
Thời gian sử dụng máy là từ 8 giờ 30 phút sáng đến 7 giờ tối từ thứ 2 đến
thứ 6.
Phí cấp giấy chứng nhận là 200 yên một tờ, rẻ hơn 100 yên so với việc xin
cấp giấy trực tiếp tại quầy.
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3. Thêm trạm dừng Sano trên chuyến xe buýt Fureai Iwafune
Thành phố Tochigi đang vận hành những chuyến xe buýt fueai nhằm hỗ trợ
người dân trong việc đi học, đi bệnh viện, mua sắm… Từ ngày 22 tháng 3 năm
2021, chuyến Iwafune sẽ được bổ sung thêm trạm dừng ở thành phố Sano
nhằm mục đích liên kết với những chuyến buýt đến và đi từ Sano.
Cụ thể là 3 trạm dừng mới Sano Premium Outlet, trạm xe buýt Sano Shintoshi,
và AEON Sano Shintoshi.
Tuyến buýt Iwafune sẽ được kéo dài thêm 30km, một ngày sẽ có 4 chuyến
theo hướng tây và 4 chuyến vòng ngược lại theo hướng đông, và chỉ vận hành
vào ngày thường.
Mời mọi người sử dụng.
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