
Những người khác quốc tịch, khác dân tộc cùng 

nhau hòa hợp văn hóa khác với nhau.Và, sống cùng

nhau vừa tạo ra mối quan hệ bình đằng, vừa là 

thành viên trong khu vực.

Kế hoạch 5 năm từ 2021 đến 2026

Ở Tp Kofu có bao nhiêu người dân 

nước ngoài sinh sống?
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Ở Tp Kofu có 5471 người dân nước 
ngoài sinh sống (chiếm 2.9% trong tổng dân số

186.438 người).
(Tính đến hiện tại ngày 1 tháng Tư năm 2021) 

[ Dân số 5 quốc gia đứng đầu trong khu vực] 

Vị trí số 1  Trung Quốc       1654 người 

Vị trí số 2  Hàn Quốc, 

Joseon    935 người

Vị trí số 3  Việt Nam               667 người

Vị trí số 4  Philippin               525 người 

Vị trí số 5  Brasil                    313 người 

Dạo gần đây người đến từ Việt Nam tăng lên

「 đa 」
là gì?
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Cách suy nghĩ cơ bản ... 「Tạo ra môi 

trường tốt để mọi người cùng sinh sống 」

• Thông báo bằng tiếng Nhật đơn giản dễ hiểu, đăng 
những thông tin trong cuộc sống bằng tiếng nước 
ngoài Chẳng hạn như giáo dục, bảo hiểm, y tế, bệnh 
truyền nhiễm, tai họa...

• Tạo ra thể chế để người dân nước ngoài dễ thảo 
luận

Thực hiện sinh 
sống trong môi 
trường an toàn, 

an tâm

• Người dân Nhật Bản và người dân nước ngoài cùng 

nhau tôn trọng nền văn hóa, cùng nhau xây dựng 

môi trường sinh sống Trong khu vực.

• Trợ giúp người dân nước ngoài học tiếng Nhật

Dựa vào sự chung 
sức, nổ lực của 

mọi người để tạo 
ra khu vực cùng 

nhau sinh sống đa 
văn hóa 

• Giao lưu quốc tế với các thành phố anh em, giao lưu 
văn hóa những người sống đồng môn, giáo dục 
người dân hiểu về Sự phong phú cảm giác quốc tế.

• Phát ra những tin du lịch bằng tiếng nước ngoài hay 
bằng tiếng Nhật dễ hiểu, dễ hiểu được những thông 
tin của thành phố.

Thúc đẩy tiến

tới toàn cầu

Thành phố Kofu thực hiện

4 điểm chính

• Dựa vào những hoạt động tại khu vực của người 
dân nước ngoài sống  mà tiến tới môi trường sống 
lành mạnh.

• Người dân nườc ngoài chẳng hạn như du học sinh 
sao cho có thể sống và làm việc tại khu vực.

Thực hiện xã hội 
có thể hoạt động 
và duy trì nguồn 
nhân lực người 

nước ngoài

Tp Kofu làm những việc 

như thế nào?
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① Mọi người dễ sử dụng Cơ 
quan hành chánh

 Sách hướng dẫn người nước ngoài sinh hoạt tại Tp Kofu 

 Cách phân loại rác, đổ rác

 Hướng dẫn phòng chống thiên tai ở gia đình 

 Sổ tay phòng chống thiên tai 

 Bản đồ khi gặp nguy lũ lụt

 Trang WEB và ứng dụng tiện lợi khi xảy ra tai họa

 Mời mọi người tham gia hội tự trị thành phố Kofu 

 Mở khoá học tiếng Nhật, văn hóa Nhật

 Kết nối, mở rộng cuộc sống bằng tiếng Nhật

 Sách hướng dẫn tham quan thành phố Kofu 

 Bản đồ hướng dẫn thành phố Kofu 

 Mở đường dây nóng hot line 

 Dành cho những người lo lắng về việc hết kì hạn lưu trú 

 Đường dây thảo luận nhân quyền người nước ngoài 

 Trung tân hổ trợ lưu trú người nước ngoài

 Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus corona 

(COVID-19) 

 Thư gởi đến thị trưởng 

Để tạo ra môi trường dễ sinh sống cho tất cả mọi 

người, xin giới thiệu chương trình chủ yếu ở thành 
phố Kofu 

Có nhân viên có thể nói tiếng nước ngoài 

dành cho người dân nước ngoài ở Cơ quan 

hành chánh Kofu. Hay, đặt những sách hướng
dẫn được viết bằng các thứ tiếng của 

các nước.

※ Ngoài tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tài liệu còn có tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái,

Tiếng Philipin... 3(Hiện tai ngày 1 tháng Tư năm 2021) 



Để giải quyết tình trạng ngại

giao tiếp do rào cản ngôn ngữ 

hay văn hóa, kết hợp với Đại học 

tỉnh Yamanashi mở khóa học 

tiếng Nhật, văn hóa Nhật để tạo 

ra cơ hội học tập tiếng Nhật, cơ 

hội tiếp xúc văn hóa Nhật cho
người dân nước ngoài
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② Khóa học tiếng Nhật, văn hóa
Nhật ở Đại học tỉnh Yamanashi



③ Hoạt động cùng sinh sống đa
văn hóa

「Lớp dạy phòng 
chống thiên tai 
dành cho lưu 
học sinh」

5

「Salon tiếng Nhật
dễ hiểu」ở vùng
Shinden

「Salon đàm thoại
tiếng Nhật dễ hiểu, 
thể nghiệm sự khác
biệt văn hóa」 ở Sở
hành chính Kofu



がいこくじん そうだん

外国人 相談
Consultation for Foreigners 
外国人咨询 외국인 상담

Consulta para Extranjeros Consulta para Estrangeiros
Thảo luận người nước ngoài

(📞) 055-237-5359

Ngày thường từ Thứ 2 đến Thứ 6
9:00 sáng ~ 4:00 chiều

〒 400-8585 Kofu City Marunouchi 1-18-1
Sở hành chính 2F Phòng thị dân (Quầy hướng dẫn số 10)
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