
Tham gia khoảng 3 tiếng cho mỗi lần. 
 

Kiểm tra các biển báo trên đường, dọn dẹp vệ sinh tại các công viên, khu vực công cộng trên 
   địa bàn thành phố. 

Trước hết hãy chọn những ngày mình muốn tham gia trong khoảng thời gian từ ngày 1/6 đến 
31/8. Sau khi nhận được thông tin đăng ký của các bạn, bộ phận quản lý sẽ liên lạc lại để 

   thông báo chi tiết về thời gian, địa điểm v.v. 

Với mỗi lần tham gia, các bạn sẽ được hỗ trợ phí đi lại, ăn uống 2000 yên cùng với một 
khoản tiền cảm ơn là 1500 yên. Sau mỗi buổi hoạt động, các bạn sẽ nhận hỗ tiền mặt là 3500 
yên. 

Để biết thêm chi tiết về chương trình và cách đăng ký, xin hãy liên hệ tới 

 
 
 

Chương trình hoạt động tình nguyện vệ sinh đường phố Kobe này nhắm tới các bạn du học 
sinh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến việc bị giảm thu nhập, các bạn du học sinh 
không thể về nước dịp này. Ban tổ chức của chương trình sẽ chi một khoản hỗ trợ (tiền đi lại, 
tiền ăn v.v.) dành cho những bạn tham gia chương trình. Hãy cùng chung tay vượt qua dịch 
bệnh. 

 
Nội dung hoạt động: 

 

 

Thời gian của tham gia: 
 

 

Nội dung chi khoản hỗ trợ về đi lại và ăn uống: 
 

 

 

Tổ chức điều hành : Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định cư tại Kobe (Tổ chức 
phi lợi nhuận KFC). Người chịu trách nhiệm: Ooishi Takayuki 
〒653-0038  Phòng 502 Tòa nhà phía Bắc Asutakuesuta  
Kobe-shi Nagata-ku Wakamatsu-cho 4-4-10  

Email：fic@tbz.t-com.ne.jp TEL：090-6378-4991 FAX：078-612-3052 

 
THÔNG BÁO 

Gửi tới 

DU HỌC SINH BỊ GIẢM THU NHẬP DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 2000~3500 YEN/LẦN 

Chương trình do thành phố Kobe và KIC thực hiện 



Thời hạn và phương pháp đăng ký: 
Trước ngày các bạn muốn tham gia một tuần, hãy điền các thông tin như mẫu dưới đây rồi 
gửi email hoặc FAX đến địa chỉ sau: 

 

Nơi đăng kí: Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định cư tại Kobe (Tổ chức phi lợi nhuận 
KFC). Người chịu trách nhiệm: Ooishi Takayuki 

Email：fic@tbz.t-com.ne.jp FAX：078-612-3052 

 

Mẫu đăng ký: 
 
 

Phiên âm Hiragana  

Họ và tên 

 

 
 

Tên trường, công ty 

 

 

Địa chỉ  
〒 -    

Số điện thoại 
 

Email 
 

Visa của bạn có cho phép 
làm việc hay không? 

□Có 

□Không 

Tư cách lưu trú 

□Du học sinh 

□Hoạt động đặc biệt 

□Khác (                       ) 

Năng lực tiếng Nhật 

□Tôi có thể tham gia hoạt động chỉ bằng tiếng Nhật 
□Có thể nói chuyện thông thường ngoại trừ những từ ngữ 

khó 

 

Năng lực tiếng Anh 
□Nói được 
□Không nói được 

Ngôn ngữ khác có thể nói 
 

 

Ngày muốn tham gia 

 
 

Tháng 6： 
 

 

Tháng7 ： 
 

 

Tháng 8： 

 


