
 

Gửi đến những công dân nước ngoài 

 

１．Nếu gặp khó khăn           ０８３－９９５－２１００ 

   ■Trung tâm tư vấn tổng hợp người nước ngoài Yamaguchi 

 

２．Thông tin cần thiết để sinh sống và làm việc tại Nhật Bản (đa ngôn ngữ) 

   ■Cục quản lí cư trú và xuất nhập cảnh 

 

３．Ngôn ngữ sử dụng ở nơi lánh nạn khi xảy ra thảm họa (đa ngôn ngữ) 

   ■Hiệp hội quốc tế hóa chính quyền địa phương 

 

４．Thông tin khí tượng hay thông tin động đất xem được bằng điện thoại thông minh (đa ngôn ngữ) 

   ■Ứng dụng giám sát Cục du lịch 

 

５．Thông báo từ thành phố Yamaguchi (tạp chí tin tức) (đa ngôn ngữ) 

   ■Ủy ban thành phố Yamaguchi Phòng tiếp thu thông tin, ý kiến 

 

６．Phân loại rác (đa ngôn ngữ) 

   ■Ủy ban thành phố Yamaguchi Phòng lưu thông tài nguyên 

 

７．Về tầm nhìn cho tương lai (tiếng Nhật đơn giản…) 

   ■Ủy ban thành phố Yamaguchi  Phòng giao lưu quốc tế 

 

 

 

Ứng dụng tiện ích khi nói chuyện với công dân nước ngoài  

ＶＯＩＣＥ ＴＲＡ 

   ■Ứng dụng phát triển Cơ quan nghiên cứu viễn thông 

 Pháp nhân nghiên cứu và phát triển quốc lập  

Thành phố Yamaguchi sẽ xây dựng "Tầm nhìn thúc đẩy quốc tế hóa thành phố Yamaguchi lần thứ 2" vào tháng 3 năm 2021. 

Tầm nhìn chiến lược này đề ra hai phương án: ○1  Giao lưu với "Con người và thành phố nước ngoài", ○2  "Công dân nước ngoài 

yên tâm sống tại thành phố Yamaguchi". Tờ rơi này viết về tầm nhìn chiến một cách dễ hiểu. 



 

 

 

 

 

１．Thúc đẩy giao lưu quốc tế (Giao lưu với "con người" và "thành phố" nước ngoài) ２．Phát triển cùng tồn tại đa văn hóa (Công dân nước ngoài yên tâm sống tại thành phố Yamaguchi) 

 

(1) Giao lưu với nước ngoài 

(2) Thúc đẩy hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực 

(3) Phát triển thành phố buôn bán 

(1) Để những công dân nước ngoài sống ở các địa 

phương. 

(2) Trang bị môi trường dễ sống 

(3) Người dân thành phố hiểu được những công dân 

nước ngoài 

Chúng ta những công dân thành phố Yamaguchi hãy chuyên tâm cho tầm nhìn chiến lược này, thúc đẩy giao lưu với nước ngoài và cùng tạo ra một 

thành phố dễ sống đối với những công dân nước ngoài. 

 

Tuyên truyền vẻ đẹp của Yamaguchi ra nước ngoài 

Giao lưu với sinh viên nước ngoài 

Giao lưu với du học sinh trong thành phố 

Công dân nước ngoài cũng tham gia các sự kiện 

Những công dân nước ngoài cũng hiểu được 

Học hỏi sự khác biệt về văn hóa 


