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1. Về cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 17 

 

Vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 2 lúc 1:00 chiều cuộc thi hùng biện tiếng Nhật sẽ 
được tổ chức tại Tochigi Iwashita Bunka Kaikan. 
 

Đây là cơ hội để các bạn người nước ngoài trình bày thành tích học tiếng Nhật 
hàng ngày của mình, các bạn sẽ trình bày những trải nghiệm và ấn tượng khi sống 
ở Nhật Bản bằng tiếng Nhật. 
 

Giữa phần đánh giá phần thi hùng biện còn có màn biểu diễn trống Nhật Bản của 
Kobugikai. 
 

Bất cứ ai cũng có thể đến sự kiện mà không cần đặt trước, vì vậy hãy đến và ủng 
hộ chúng tôi. 
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2. Về việc có thể đăng ký My Number tại bưu điện 
 

Từ cuối tháng 1, 29 bưu cục trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu nhận hồ sơ cấp thẻ 
My Number. Giờ làm việc là 9:00 sáng đến 4:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 
trừ ngày lễ. Đối tượng là người có đăng ký cư trú tại Thành phố Tochigi 
 

Khi đăng ký, vui lòng mang theo những thứ hiển thị số cá nhân của bạn và mẫu 
đơn đăng ký mà bạn đã nhận được qua đường bưu điện. Bưu điện sẽ chụp ảnh đơn 
miễn phí và giúp bạn điền thông tin vào đơn. 
 

Ngoài ra, quầy giao dịch dự kiến sẽ đông, vì vậy vui lòng liên hệ trước với bưu 
điện gần bạn nhất và đặt lịch hẹn. 
 
Hạn đăng ký Thẻ My Number cần thiết để nhận điểm thưởng là cuối tháng Hai. 
 

Nếu bạn chưa có thẻ MyNumber thì nhưng cơ hội này hãy làm nhé. 
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3. Về Lễ hội Búp Bê lần thứ 16 
 

Ở Nhật Bản, có một sự kiện truyền thống gọi là "Hinamatsuri" vào ngày 3 tháng 
3, là thời điểm chuyển mùa, để cầu nguyện cho sự phát triển khỏe mạnh của các 
bé gái. 
Các gia đình có con gái trưng bày những con búp bê được gọi là "búp bê Hina" 
và ăn các món ăn truyền thống của Hinamatsuri như chirashi sushi và Hina arare. 
"Búp bê Hina" còn được gọi là "Ohina-sama." 
 

Tại thành phố Tochigi, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, sự kiện búp bê 
Hina và sự kiện trẻ em mẫu giáo và trường mầm non trong thành phố tô màu 
Hina-sama sẽ được tổ chức xung quanh Kura no Machi Odori, Khu bảo tồn các 
tòa nhà truyền thống của Kaemoncho và xung quanh sông Uzuma và nhiều sự 
kiện thực hành khác nhau được tổ chức vào cuối tuần. 
 

Hãy tìm đến những búp bê được trang trí trong thành phố và thưởng thức nhé. 
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4. Về hoạt động kinh doanh quà tặng hỗ trợ sinh nở và nuôi dạy  
con cái của Thành phố Tochigi 
 

Tại thành phố Tochigi, từ tháng 1, để tất cả phụ nữ mang thai có thể yên tâm sinh 
con, gia đình có con nhỏ yên tâm nuôi con, ứng với những thảo luận của sản phụ 
chúng tôi cũng sẽ có những hỗ trợ cần thiết như hỗ trợ về trao đổi tư vấn cũng 
như hỗ trợ về kinh tế như cung cấp phần quà. 
 

Các y tá và nữ hộ sinh y tế công cộng sẽ hỗ trợ về việc đưa đón, tiến hành các 
cuộc tư vấn trong thời kỳ thai sản đối với phụ nữ mang thai và đến thăm tất cả các 
hộ gia đình có trẻ sơ sinh khoảng hai tháng tuổi, đồng thời cung cấp hỗ trợ phù 
hợp với hoàn cảnh cá nhân của các bà mẹ đang mang thai và đang cho con bú. 
 

Quà tặng sẽ được tặng cho những phụ nữ mang thai đã đăng ký mang thai sau 
tháng 4 năm 2022 và những người đang nuôi con nhỏ. 
Đối với phụ nữ mang thai, 50.000 yên sẽ được trao như một "quà hỗ trợ sinh 
con" sau cuộc tư vấn tại thời điểm thông báo mang thai. 
 

Quà hỗ trợ sẽ được chuyển khoản. Người nhận sẽ được thông báo từ giữa tháng 
1. Hãy chắc chắn kiểm tra thông báo nhé. 


