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Có thể được miễn - giảm học phí, phí nhập học, 
hoặc được chi trả theo hình thức trợ cấp học bổng 

 
1. Đối tượng là người có tư cách lưu trú như "Người có vĩnh trú đặc biệt, người có 

vĩnh trú, người là vợ/chồng của người Nhật mong muốn được theo học 

2. Việc chi trả sẽ khác nhau tuỳ vào thu nhập của mỗi gia đình. 

3. Xin hãy nộp đơn thông qua trường bạn đang theo học 

※ Có cả hướng dẫn cấp học bổng cỗ vũ tinh thần ham học cho đối tượng là sinh 

viên đại học. 

■Thông tin chi tiết / Nơi tư vấn／ 

Trang thiết lập đặc biệt của sở khoa 

học bộ giáo dục và đào tạo  

"Chế độ mới chi viện học tập trong giáo 

dục đào tạo cấp phổ thông" 

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm  

Trang chủ học bổng Cơ quan chi viện 

học sinh Nhật bản  

"Chế độ học bổng (Hình thức trợ cấp) 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html  

 

 

 

Gửi đến các bạn học sinh phổ thông đang muốn 
theo học các trường chuyên môn và đại học nhưng 

gặp khó khăn về tiền bạc 

 

■ Đối tượng／ 

là những người dưới đây, những người đã ký hợp đồng 

(ngành nghề kỹ năng đặc định) với công ty khác 

○Là thực tập sinh kỹ năng bị sa thải nên việc tiếp tục thực tập trở 

nên khó khăn 

○Là người lao động nước ngoài (có tư cách lưu trú "kỹ năng đặc định", "kỹ thuật-tri thức nhân 

văn-nghiệp vụ quốc tế", "kỹ năng",...) bị sa thải nên việc tiếp tục lao động trở nên khó khăn. 

○Du học sinh bị huỷ quyết định tuyển dụng. 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html  

■Thủ tục đăng ký 

Vui lòng nộp hồ sơ xin thay đổi tư cách lưu trú sang 

"Hoạt động đặc định (có thể lao động)" đến văn phòng 

Cục quản lý tư cách xuất nhập cảnh địa phương nơi 

người nước ngoài sinh sống. 

■ Hỗ trợ giới thiệu phù hợp 

Trường hợp tìm việc mới, đổi chỗ làm khó thì có thể 

nhận được sự hỗ trợ giới thiệu phù hợp với nhà tuyển 

dụng dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước. 

■Tư vấn 

Văn phòng Cục quản lý tư cách xuất nhập cảnh địa 

phương gần nhất 

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html 

FRESC 

〔Trung tâm hỗ trợ lưu trú 
người nước ngoài〕 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/
kouhou/fresc01.html 

Cổng tư vấn điện thoại dành cho người 

nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch covid 19 

Miễn phí !  0120 - 76 - 2029  

Có thể đối ứng bằng 14 loại ngôn ngữ  

Từ thứ 2 - 6 (Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 

chiều) 

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người 
nước ngoài bị sa thải 

Được cấp tư cách lưu trú "Hoạt động đặc định (Có thể 
lao động)" trong 1 năm 

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01.html
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 FICEC thực hiện tư vấn đời sống vào lúc 

10 giờ đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 

Tôi đến Nhật 4 năm trước, hiện đang sống cùng với chồng là người Ghana và con trai 3 tuổi. 

Tôi không đi làm. Gần đây, chồng tôi trở nên lạnh nhạt, thỉnh thoảng anh ta nổi nóng và đòi 

đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi có thể nhận được sự bảo trợ sinh hoạt phí không? 

Sau khi vợ chồng cãi nhau, trong lúc nóng giận không thể giải quyết được gì cả. Do đó, hai vợ chồng phải 

ngồi lại nói chuyện với nhau để giải quyết. Vả lại, tránh việc phụ thuộc vào chồng, bạn hãy tìm việc và đi làm, 

để có thể đổi từ visa đoàn tụ gia đình thành visa người định trú, khi đó mọi chuyện sẽ tốt hơn, phải không! 

Chế độ bảo trợ sinh hoạt phí về cơ bản chỉ áp dụng cho đối tượng là "người Nhật". Tư cách lưu trú có thể 

nhận được chu cấp bảo trợ sinh hoạt phí chỉ gồm người vĩnh trú, người định trú, người là vợ/chồng của 

người Nhật, người là vợ/chồng với người có vĩnh trú, người được cấp visa tị nạn. Hãy học tập tiếng Nhật mỗi 

ngày, rồi tìm kiếm việc làm để có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân. Ngay cả khi trở thành người định trú 

và được bảo trợ sinh hoạt phí đi nữa, nếu cứ trong tình trạng nhận trợ cấp sinh hoạt phí thì có khả năng sẽ 

ảnh hưởng đến việc xin gia hạn visa. 

Tôi gặp khó khăn trong việc trả tiền nhà. Tôi muốn đăng ký thuê nhà do tỉnh và thành phố 

cho thuê có được không? 

Một trong những điều kiện cần thiết để thuê nhà là có nơi ở hoặc nơi làm việc nằm trong tỉnh, tổng thu nhập 

của toàn bộ thành viên trong hộ gia đình phải dưới 158,000 yên/ 1 tháng. Không nợ thuế tỉnh dân và các loại 

thuế khác như thuế thị dân. Đối tượng là người có đăng lục người nước ngoài, và có tư cách lưu trú. 

Nhà ở do tỉnh thành phố cho thuê khác với nhà dân cho thuê, có nhiều hạn chế. Hãy học tiếng Nhật chăm chỉ 

mỗi ngày để có thể trả lời rõ ràng các câu hỏi của người quản lý. 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch thuật tại FIFEC 

Đăng tải sinh hoạt thường ngày của FICEC 

bằng hình ảnh và video. 

Tứ ga Kamifukuoka đi bộ mất 5 phút để đến 

FICEC.  

Xin gửi đường đi đó bằng 

video 

 

Tư vấn đời sống trong Uỷ ban hành 
chính thành phố Fujimi 

Nhân viên của FICEC sẽ đối ứng 

Thứ 5 13:00～16:00 TEL.251-2711(số nội bộ 273) 

 

 

Đã bắt đầu dùng Instagram 

Tiếng Anh      Tiếng Nhật 

 
◆Giấy khai sinh, giấy chứng nhận 

độc thân...2000 yên/ 1 tờ 

◆Thư từ, các loại văn bản khác 

3000 yên/ 1 tờ 

# Có sự khác nhau tuỳ vào nội dung lĩnh vực 

chuyên môn và độ khó. 

# Thời gian dịch : 1 tuần (Dành cho 3 tờ) 

nếu dịch gấp thì phí dịch tăng gấp 1.5 lần 

# Cần mang bản gốc muốn dịch đến FIFEC 

# Ngoài ra cũng có thể tham vấn các loại ngôn 

ngữ khác ngoài tiếng Anh 

 

 

Đã có bản tiếng Việt "Thông tin 

Fujimino - Information Fujimino" 

Nếu xem bản thống kê trú dân quốc tịch nước 

ngoài, có thể thấy ở vùng này có rất nhiều người 

Việt Nam đang sinh sống. 

Từ số tháng 11 năm 2020, chúng ta có thể đọc thông tin 

quan trọng của thành phố cũng như thông tin bổ ích cho đời 

sống bằng tiếng Việt  

Hơn nữa, trên trang Facebook của FICEC 

có đăng tải "Thông tin Fujimino - Information 

Fujimino" bằng tiếng Nhật giản đơn. 

 


