
 
Chiến dịch tình nguyện có thưởng  

nhằm viện trợ cho du học sinh chịu ảnh hưởng của dịch Corona 

Trung tâm giao lưu quốc tế Kobe . Tp Kobe 

 

Chúng tôi tiếp tục tuyển tình nguyện viên là các bạn sinh viên nước ngoài cần tri viện về vấn 

đề kinh tế do ảnh hưởng của vi rút Corona. Về ngày tổ chức hoạt động, văn phòng làm việc sẽ 

liên lạc sau. 

 

Thời gian 2020/9/11～2021/3/31 

Loại hình 

 hoạt động 

1. Các hoạt động giúp ích cho địa phương. Số người : 30 người /1 tháng. (Mỗi tuần vào 

thứ 6, thứ 7. Một ngày khoảng 5 giờ) 

Ví dụ : Hoạt động vệ sinh đường phố, công viên,... 

2. Các hoạt động xây dựng cộng đồng đa văn hóa. Số người : 20 người /1 tháng. (Mỗi 

tuần 1 ngày, 1 ngày khoảng 5 giờ ) 

Ví dụ : Giúp đỡ duy trì hoạt động giảng dạy tiếng Nhật, tiếng Anh hay lễ hội,... 

Tư cách  

ứng tuyển 

□ Người sống tại Kobe hoặc học tại các trường ở Kobe 

□ Người không nhận học bổng 

□ Người bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của Corona (khoảng 50%) 

□ Khác, người được công nhận là cần giúp đỡ.(nhất định phải báo cáo lí do cần trợ 

giúp. Văn phòng sẽ quyết định người đó được tham gia chương trình hay không) 

Tiền đáp lễ 

Chúng tôi sẽ chi trả 5000 yên 1 ngày (tiền trước khi trừ thuế) coi như là phí giao thông, 

phí ăn uống, và phí cảm ơn. 

Những ai có tư cách lưu trú mà không được phép làm việc (baito), chúng tôi chỉ có thể 

chi trả 3000 yên bao gồm phí giao thông và phí ăn uống. 

Về nguyên tắc, tiền đáp lễ sẽ được chốt vào cuối tháng và chi trả vào ngày 10 của tháng 

tiếp theo (Trong trường hợp bạn muốn nhận khoản tiền này vào ngày khác, xin hãy trao 

đổi với văn phòng) 

Thắc mắc, liên hệ 

Ban tổ chức : Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc tại Kobe Tổ chức pháp nhân phi lợi 

nhuận đặc định.(KFC)  

Địa chỉ : Mã bưu điện 652-0038 

Kobe-shi,Nagata-ku,Wakamatsu-cho,4-4-10 Asutakuesuta kitato, 502 

Email : fic@tbz.t-com.ne.jp 

Tel : 090-6378-4991 Fax : 078-747-0290  

Đảm nhiệm : Oishi Takayuki  (thời gian tiếp : từ thứ 3 đến thứ 7, từ 9h30 đến 18h30) 

Cách đăng kí 

Hãy điền vào bản đăng kí phía sau rồi gửi qua mail hoặc fax tới KFC 

Bạn có thể gửi nội dung đăng kí trực tiếp qua mail 

(Sau khi đăng kí trong vòng 1 tuần, nếu không có thư trả lời lại, bạn hãy gọi điện trực 

tiếp tới văn phòng) 

ベトナム語 



(                    ) 

Bản đăng kí 

Tên Furigana  

Họ tên  

Tên trường học  

Địa chỉ  

Số điện thoại  

Địa chỉ mail  

Có hay không tư cách 

tham gia lao động 

(baito) 

□Có 

□Không 

Tư cách lưu trú 

□Du học  

□Hoạt động đặc định 

□Khác (                ) 

Quốc tịch  

Tiếng mẹ đẻ  

Trình độ tiếng Nhật 

□Lưu loát  

□Hội thoại hàng ngày 

□Không biết 

Trình độ tiếng Anh 

□Lưu loát  

□Hội thoại hàng ngày 

□Không biết 

Tư cách ứng tuyển 

□ Sống tại Kobe hoặc học tại trường ở Kobe 

□ Không nhận học bổng 

□ Thu nhập giảm (khoảng 50%) do ảnh hửn của Corona 

□ Khác, có lí do đặc biệt cần viện trợ (ghi rõ nội dung) 

                                                 

                                                  

 

Nội dung bạn cung cấp sẽ được sử dụng cho hoạt động tình nguyện của du học sinh. Trong phạm vi cho phép và trường 

hợp cần thiết, thông tin sẽ được trình lên thành phố Kobe hoặc cơ quan ủy thác liên quan. 


