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～Chúng tôi nỗ lực thực hiện dự án hỗ trợ cho những du học sinh đang phải chịu  

ảnh hưởng của dịch Corona～ 

 
 Fukuoka là tỉnh có số lượng du học sinh đáng tự hào nhất Nhật Bản, khoảng 19.000 người. 

Các bạn du học sinh chính là cầu nối quý giá giữa Nhật Bản, tỉnh Fukuoka với đất nước của các bạn 
trong tương lai. 

Hiện nay, các bạn du học sinh đang gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh vi rút 
Corona chủng mới. 

Chính vì vậy, “Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka” thuộc tổ chức “Trung tâm hỗ trợ du học 
sinh tỉnh Fukuoka” đã đi tiên phong và thành lập trên khắp cả nước để hỗ trợ cho các bạn du học sinh. 
Đây là tổ chức do trường đại học, chính phủ, ngành công nghiệp và cộng đồng địa phương cùng hợp 
tác thực hiện. Nhằm hỗ trợ cho những du học sinh gặp khó khăn, trung tâm chúng tôi đã nỗ lực thực 
hiện dự án hỗ trợ với khẩu hiệu: “Các bạn du học sinh, hãy cố lên! Hãy lan tỏa sự hỗ trợ!! Hỗ trợ 
KOKORO sẽ đến với các bạn!!!” 
 Bước đầu tiên, trên quan điểm duy trì đảm bảo sức khỏe, chúng tôi sẽ bắt đầu “Dự án hỗ trợ thực 
phẩm” 

Trong dự án này, chúng tôi sẽ thu thập quyên góp từ tất cả người dân, các doanh nghiệp, đoàn thể, 
v.v…và gửi những thực phẩm đó cho du học sinh có nguyện vọng được hỗ trợ. Chúng tôi mong rằng 
các bạn du học sinh trước hết sẽ lạc quan hơn nhờ có tấm lòng tương trợ của mọi người.  

Ngoài ra, trên quan điểm duy trì đảm bảo thu nhập, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện “Dự án 
giới thiệu việc làm thêm” đã được tiến hành từ ngày 11 tháng 5. Bằng cách đó, chúng tôi mong muốn 
kết nối những du học sinh bị mất việc làm thêm với những đơn vị kinh doanh đang thiếu hụt lao động, 
từ đó giúp các bạn ổn định cuộc sống. 

Là một đoàn thể, một tổ chức công, chúng tôi hợp tác với nhiều người dân, doanh nghiệp, nỗ lực 
tích cực thực hiện dự án này một cách tiên phong trên phạm vi cả nước, từ đó hướng tới mục tiêu gần 
gũi và hỗ trợ cho càng nhiều du học sinh càng tốt. 
 
 (Dự án hỗ trợ thực phẩm) (dự án mới) 
1. Mục đích 

    Sau khi nhận được quyên góp thực phẩm từ người dân, các doanh nghiệp, đoàn thể, v.v…chúng 
tôi sẽ gửi thực phẩm hỗ trợ đó đến cho những du học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống do mất 
việc làm thêm hay bị giảm tiền chu cấp. Bằng cách đó, chúng tôi động viên các bạn lạc quan hơn, 
đồng thời hỗ trợ về mặt thu nhập và sức khỏe. 

  
2. Người quyên góp thực phẩm 
 Người dân, doanh nghiệp, đoàn thể, v.v… 
 

Ngày 10 tháng 7 năm 2020 

Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka 

Các bạn du học sinh, hãy cố lên! 

Hãy lan tỏa sự hỗ trợ!! 

Hỗ trợ KOKORO sẽ đến !!! 
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3. Đối tượng được hỗ trợ 
 Du học sinh phải tự chi trả chi phí đang sinh sống tại tỉnh Fukuoka (người có tư cách lưu trú là 

“Du học”) 
 

4. Thực phẩm hỗ trợ 
  Gạo, mỳ ăn liền, thực phẩm ăn liền đóng túi, thực phẩm đóng hộp, v.v… 
 
5. Quy trình hỗ trợ 

 (1) Quyên góp thực phẩm 

   Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka (Dưới đây gọi là “Trung tâm”) sẽ nhận thực phẩm 

quyên góp từ người dân, doanh nghiệp, đoàn thể, v.v… 

①  Điều kiện tiếp nhận 

・Thực phẩm phải đạt các điều kiện sau mới được tiếp nhận. 

Thực phẩm có thể bảo quản ở nhiệt đồ thường (trừ thực phẩm tươi sống) 

Hàng chưa bị mở bao bì, bao đựng không bị hỏng. 

Hàng có ghi rõ hạn sử dụng, còn thời hạn từ 2 tháng trở lên. 

Gạo từ 5kg trở xuống, và là hàng trong vòng 2 năm từ khi xay gạo. 

・Những sản phẩm gửi đến không đạt điều kiện sẽ bị hủy bỏ sau khi nhận được sự đồng ý của 

người quyên góp. 

②  Cách thức tiếp nhận tại trung tâm 

・Thời hạn tiếp nhận: Từ ngày 13 tháng 7 (thứ Hai) ~ ngày 15 tháng 12 (thứ Ba) 

・Cơ quan tiếp nhận: Phòng kế hoạch và giao lưu   Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka 

Mã bưu điện: 810-0001 

Tầng 8 Acros Fukuoka, 1-1-1 Tenjin, quận Chuo, thành phố Fukuoka. 

TEL: 092-725-9204 FAX: 092-725-9205  E-mail: shokuryoshien@gmail.com 

・Thời gian tiếp nhận: Ngày thường từ 9:00 ~ 17:00 

・ Gửi hoặc mang đến trực tiếp. Trường hợp gửi thực phẩm, phí gửi hàng sẽ do người quyên 

góp chi trả. Chúng tôi sẽ không nhận hàng nếu phải thanh toán phí gửi hàng khi nhận. 

・Vì xem xét đến tính an toàn của thực phẩm, chúng tôi sẽ không nhận hàng quyên góp nặc 

danh. 

・Trường hợp quyên góp số lượng lớn, vui lòng gọi điện liên hệ trước. 

③  Khác 

・Chúng tôi sẽ công bố tên người quyên góp, loại thực phẩm quyên góp. Nếu không muốn công bố, 

vui lòng liên hệ trước đến trung tâm chúng tôi. 

(2) Du học sinh đăng ký nhận hỗ trợ 

・Các bạn du học sinh đăng ký bằng Google Form từ trang chủ của trung tâm. Các bạn phải 

điền các nội dung cần thiết như họ tên, tên trường, địa chỉ mail, v.v…và đính kèm thẻ lưu trú (cả hai 

mặt). 

・Số người được phát mỗi tháng là 100 người. 

・1 người chỉ đăng ký 1 lần. 

    ・Thời hạn đăng ký: Lần thứ nhất là từ ngày 3 tháng 8 (thứ Hai) ~ ngày 14 tháng 8 (thứ Sáu) 

       Sau đó, mỗi tháng là từ đầu tháng đến giữa tháng (cho đến ngày 15 tháng 12 (thứ Ba)) 
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(3) Phân phát thực phẩm 

 ① Cách thức phân phát 

・Trung tâm sẽ phân loại các thực phẩm được quyên góp và sau khi điều phối với các bên liên 

quan như trường đại học, trường tiếng Nhật, v.v…(dưới đây gọi là “trường học”), thực phẩm sẽ 

được gửi cho các trường học có du học sinh đã đăng ký. Du học sinh nhận thực phẩm thông 

qua trường học. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà có thể trung tâm sẽ gửi trực tiếp đến tận 

nhà cho du học sinh. 

   ・Khi gửi cho trường học, chúng tôi sẽ thông báo bằng mail về việc gửi thực phẩm cho du học 

sinh đó. Du học sinh nhận thực phẩm tại bộ phận phụ trách của trường học. 

② Loại thực phẩm phẩm được phân phát 

   ・Do thực phẩm là đồ quyên góp nên loại thực phẩm và số lượng mỗi lần phân phát sẽ khác 

nhau. 

   ・Các bạn không thể yêu cầu loại thực phẩm muốn nhận được. 

   ・Chúng tôi không xử lý với các trường hợp bị dị ứng, do đó hãy kiểm tra sau khi nhận thực 

phẩm. 

③ Theo kế hoạch, cho đến ngày cuối cùng của tháng đăng ký, thực phẩm sẽ được gửi đi. 

(4) Khác 

  ・Không được bán lại những thực phẩm đã được nhận. 

・Tùy theo tình trạng thu thập thực phẩm quyên góp mà có thể sẽ mất thời gian để phân phát. 

 

6. Tần suất phân phát thực phẩm 

Chúng tôi sẽ tập hợp lại những thực phẩm đã được quyên góp cho từng trường và mỗi tháng gửi 

đi 1 lần. 

 

7. Thời hạn thực hiện 

  Ngày 13 tháng 7 năm 2020 (thứ Hai) ~ ngày 28 tháng 12 năm 2020 (thứ Hai) 

 

Địa chỉ liên hệ 

  Phòng kế hoạch và giao lưu Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Fukuoka 

TEL: 092-725-9204 FAX: 092-725-9205 E-mail: shokuryoshien@gmail.com 
 
 
(Dự án giới thiệu việc làm thêm) (Tiếp tục) 
1. Mục đích 
  ○ Kết nối những bạn du học sinh bị mất việc làm thêm với những đơn vị kinh doanh đang thiếu 
hụt lao động, từ đó giúp các bạn du học sinh ổn định cuộc sống. 

 
 

2. Nội dung 
 ○ Với tư cách là một văn phòng giới thiệu việc làm miễn phí, chúng tôi đăng ký tin tuyển dụng và 
thông tin người tìm việc lên trang Web, rồi thực hiện công việc trung gian để kết nối cho hai bên. Là 
một dự án được ủy thác từ tỉnh, ngoài đối tượng từ trước đến nay là sinh viên các trường sau đại học, 
trường đại học, cao đẳng, trường kỹ thuật chuyên nghiệp, chúng tôi đã bổ sung cả đối tượng là học 

Tham khảo 
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sinh trường tiếng Nhật, trường nghề. 
○ Đối với các đơn vị kinh doanh, chúng tôi giải thích các điểm cần lưu ý khi tuyển du học sinh 

vào làm việc để họ yên tâm khi lần đầu tiên tuyển dụng du học sinh, còn đối với du học sinh thì chúng 
tôi đơn giản hóa các nội dung cần đăng ký trên trang Web và giảm bớt các thủ tục. 
 ○ Tại thời điểm mà môi trường tuyển dụng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
Corona, chúng tôi hợp tác với tỉnh để nỗ lực mở rộng các ngành nghề đăng ký. 
 
3. Thời hạn thực hiện 
  Từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 (thứ Hai) ~ ngày 31 tháng 3 năm 2021 (thứ Tư) 
 

 (Địa chỉ liên hệ) 

■ Liên quan đến hỗ trợ thực phẩm 

     Phòng kế hoạch và giao lưu 

     TEL  092-725-9204   Araki, Kato 

■ Liên quan đến giới thiệu việc làm thêm 

     Phòng Cộng sinh đa văn hóa - Du học sinh 

  TEL  092-725-9201   Yoshida, Wan 


