
đang gửi thông
Chúng tôi

tin dành cho người
nước ngoài.

Tiếng Việt ベトナム語（べとなむご）

Xin chào 

các bạn!

Hãy sử dụng các trang web và ứng
 dụng hữu ích !

Cuộc sống ở Utsunomiya　Hướng dẫn đời sống ở Utsunomiya

　Tham quan 　Giao lưu với nhiều
người

Trang chủ của Thành Phố,
Thông tin đời sống dành cho cư dân

nước ngoài

Facebook　
「Living information In Utsunomiya」

Địa điểm giao
lưu quốc tế

Trang chủ của
thành phố

「City Global Site」

　Hãy nhấn vào đây
nếu bạn muốn học

tiếng Nhật

Lớp học tiếng Nhật

　Hãy tư vấn
nếu gặp khó khăn

Tư vấn tổng
hợp cho cư dân

nước ngoài 
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Android iPhone

Về dịch bệnh do vi rút
corona 
Khi lo lắng hay muốn
biết thông tin vắc xin về
dịch bệnh corona

Có những loại bệnh viện
nào ?

Bạn có thể xem những tin
tức mới nhất

Android iPhone

Số điện thoại 028-616-1564

Giờ mở cửa 10 giờ ~ 20 giờ
Đóng cửa

từ ngày 29/12 ~ ngày 3/1

宇都宮市国際交流プラザ
うつのみやしこくさいこうりゅう ぷ ら ざ

Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Utsunomiya

Utsunomiyashi, Baba doori 4-1-1
Utsunomiya Omotesando Square 5F

〒320-0026

宇都宮市馬場通り4丁目1番1号
うつのみやしば ばどお ちょうめ ばん ごう

うつのみや表参道スクエア5F
おもてさんどうすくえあ

O Đường 大通り（おおどおり）

Ichou Đường いちょう通り（いちょうどおり）

オリオン通り（おりおんどおり）
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県　庁
（けんちょう）

二荒山神社
（ふたあらやまじんじゃ）

市役所
（けんちょう）

Tòa thị chính Công viên
Utsunomiya
Jousi

中央郵便局
（ちゅうおうゆうびんきょく）

城址公園
（じょうしこうえん）

Ở đây
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Orion Đường

Bưu điện trung tâm thành phố

Đền FutaAraYama
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Văn phòng thị chính tỉnh Tochigi

Ga

JR Utsunomiya

VACAN

　Nhật Bản có nhiều thiên tai như động đất hay mưa lớn .
Hãy luôn kiểm tra thông tin thời tiết mới nhất.
Khi xảy ra thiên tai, hãy nhớ phải kiểm tra tình

hình trên trang Web hay ứng dụng.

Trang web của cơ quan
khí tượng Nhật Bản Safety tips

Android iPhone

Hướng dẫn nơi lánh
nạn trên toàn quốc

Tình trạng mở cửa nơi
lánh nạn VACAN và tình

trạng quá tải

Trang chủ của thành phố
「Thông tin đa ngôn ngữ
về dịch bệnh vi rút corona」

Đường dây nóng tư vấn
cho cư dân nước ngoài đang

sinh sống trong tỉnh
Tochigi về dịch bệnh corona

Mạng thông tin
y tế Tochigi 

Về vấn đề Visa,
công việc

Cổng thông tin hỗ
trợ cuộc sống cho
người nước ngoài 

NHK

World-Japan

Ở đây

Utsunomiya

Tokyo

Trước tiên, hãy tìm hiểu về vị trí của
thành phố Utsunomiya
Kiểm tra trang web hay ứng
dụng để xác định nơi xảy ra
hiên tai.
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