
 

Hướng dẫn sinh hoạt tại Hachinohe（はちのへの暮
く

らし方
かた

） 
 

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Hachinohe 

 

Chào mừng bạn đến Hachinohe! 八戸
はちのへ

へようこそ！ 
 

○ "Hướng dẫn sinh hoạt tại Hachinohe" sẽ cung cấp đến các bạn những thông tin cơ bản để sinh sống tại 

Hachinohe. Hướng dẫn này bao gồm những chủ đề sau đây. 

 Vol. 1 Cách mở tài khoản ngân hàng 

 Vol. 2 Cách phân loại và vứt rác gia đình 

 Vol. 3 Sử dụng xe buýt (Đang chuẩn bị) 

 Vol. 4 Giấy phép lái xe ô tô  

 Vol. 5 Số điện thoại khẩn cấp  

(Thông tin đính kèm) 

 Ứng dụng thông tin đời sống đa ngôn ngữ 

 Hướng dẫn của Cục quản lý nhập cảnh 

 Tư vấn pháp luật (Trung tâm hỗ trợ Tư pháp Nhật Bản) 

 Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài 

 Đơn đăng ký làm nhân viên hỗ trợ người nước ngoài 

 Những mẫu câu có ích khi đến nhà thuốc 

 Hướng dẫn lớp học tiếng Nhật 

 Đừng quên nộp thuế cư trú! 

 Thông tin phòng chống thiên tai cho người nước ngoài 

○ Vui lòng sử dụng những trang web dưới đây để biết thêm thông tin về các địa điểm tham quan, sự kiện, 

v.v... liên quan đến thành phố Hachinohe. 

 Trang web hướng dẫn tham quan Hachinohe: https:// visithachinohe.com/ 

 Dành cho người nước ngoài (trang web của thành phố Hachinohe)  

: www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/22,0,78,html 

 Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Hachinohe: http://hachinohe-hira.jp 

 

○ Ngoài những thông tin trên, tại Tòa thị chính thành phố Hachinohe (tầng 1 tòa nhà chính) còn có rất 

nhiều tờ quảng cáo tham quan và bản đồ nữa, bạn hãy nhớ xem qua nhé. 

Phiên bản việt nam 

Bản tiếng Nhật đơn giản 

http://hachinohe-hira.jp/

