
Giáo dục

Những người ở Kobe và gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của COVID-19
Những sinh viên gặp khó khăn do giảm sút thu nhập từ công việc bán thời gian v.v.

Ai cũng được chào đón tại đây.

Giảm thu
nhập

Nuôi dạycon cái

Nenkin

Chi phísinh hoạt

Khó xin
việc

Tham gia miễn phí

Không cần đặt chỗ trước

＊Cần đặt chỗ trước đối với quầy tư vấn pháp lý

10:00 -15:00

Chủ nhật,
ngày 3 tháng 7 

Thứ bảy,
ngày 30 tháng 7

Thứ bảy, 
ngày 18 tháng 6

Làm thủ tục trước 14:30 10:00 -15:00 Làm thủ tục trước 14:30 10:00 -15:00 Làm thủ tục trước 14:30

Khu vực sân vận động tại
nhà thi đấu Tarumi 
1-1-56 Hiraiso, quận Tarumi, Kobe

Tầng 4, tòa nhà chính của
Trung tâm Văn hóa quận Kita
1-22-1 Suzurandai Nishimachi, quận Kita, Kobe

Tầng 2 Kobe Sanbo Hall
5-1-32 Hamabedori, quận Chuo, Kobe

Ngày và địa điểm

Đơn vị tổ chức: Thành phố Kobe
Tổng đài trung tâm thành phố Kobe hoặc

Vui lòng truy cập trang chủ để biết thông tin mới.
(Hoạt động từ 8:00 đến 21:00 tất cả các ngày)

● Đường dây tư vấn

Trang chủ : http://foodsupport-kobe.com/ Email : info@foodsupport-kobe.com

Đơn vị quản lý: Winnist Co., Ltd.

Bạn cần đặt

chỗ trướcTất cả các điểm đều ưu

tiên phục vụ cho những

người đến sớm nhất.

Tất cả các điểm đều ưu

tiên phục vụ cho những

người đến sớm nhất.

＊ Chi tiết chương trình có thể thay đổi.　＊ Chương trình có thể bị hủy do thời tiết xấu.

Quầy
phân phối thực
phẩm miễn phí 

Quầy
bán thực phẩm

tươi sống
Quầy

tư vấn đời sống
Quầy

tư vấn pháp luật

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn

Hỗ trợ bằng thực phẩm và tư vấn về các
khó khăn trong cuộc sống

Hỗ trợ bằng thực phẩm

0570-083330          078-333-3330 078-333-3314



Thứ bảy, ngày 18 tháng 6

Quốc lộ 2

Tuyến JR Kobe

Đường sắt Sanyo

Đường Shodai

Tuyến Tarum
i M

yohoji 

Sông Fukuta

C
ầu vượt

Đền Umi●

Văn phòng quận Tarumi●

Cảng cá Tarumi●

●Ueste Tarumi

●Trung tâm môi trường Nishimizu

Trước nhà máy
xử lý nước thải

Sông Fukuta

Đường Shodai

Quảng trường Hiraiso●
●Khu thể thao phức hợp
   Tarumi Sports Garden

Ga JR Tarumi

Ga Sanyo Tarumi

Ga Higashi-Tarumi

Nhà thi đấu Tarumi

●Hội trường Nenkin Tarumi

Đường số 16

Đường vòng Suzurandai

Tuyến Ao
đường sắt Kobe

Tuyến Arima
đường sắt Kobe

Trường tiểu học
Suzurandai●

●Địa điểm cũ của
    khu hành chính quận Kita

●Co-op Kobe●

Trung tâm văn hóa
Suzuran Hall, quận Kita●

Công viên
Minamimachi

Trước ga Suzurandai

Cầu Nakayama

Minamigoyo 5

Ga Suzurandai

Ga Suzurandai Nishiguchi

Trung tâm văn
hóa quận Kita

●

Trung tâm
mua sắm 
Suzurandai
Plaza

●Văn phòng 
   Phường Kita

Quốc lộ 2 Kyobashi

Sông Ikuta

Đường cao tốc Hanshin số 3 Tuyến Kobe

Tuyến JR Kobe

Tuyến Hankyu Kobe

Tuyến Hanshin
Tuyến tàu điện ngầm Kaigan

PortlinerFlow
er road

Marui● ●Kobe Hankyu

●Lawson●Daimaru

●Tòa nhà quốc tế Kobe

Tòa thị chính Kobe●
Higashi-yuenchi●

Ga JR Sannomiya
Ga Sannomiya

Ga Boeki-senta

Ga Kobe Sannomiya, tuyến Hankyu

Ga Kobe Sannomiya, 
tuyến Hanshin

Sanbo Hall

Ga Sannomiya-Hanadokemae

10:00-15:00 Làm thủ tục trước 14:30

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 
10:00-15:00 Làm thủ tục trước 14:30

Thứ bảy, ngày 30 tháng 7
10:00-15:00 Làm thủ tục trước 14:30

Tầng 2 Kobe Sanbo Hall

Khu vực sân vận động tại
nhà thi đấu Tarumi 

5-1-32 Hamabedori, quận Chuo, Kobe

1-1-56 Hiraiso, quận Tarumi, Kobe

1-22-1 Suzurandai Nishimachi, quận Kita, Kobe

＊Các địa điểm này đều không có bãi để xe  Vui lòng đến bằng phương tiện công cộng.

＊Vì thời gian có hạn nên góc tư vấn sẽ tập trung vào việc nắm bắt thông tin của trường
hợp được tư vấn cũng như cung cấp thông tin về những cơ quan có thể hỗ trợ.

★ Khoảng 10 phút đi bộ từ lối ra phía Đông của Ga JR Tarumi.
★ Đi bộ khoảng 7 phút từ lối ra phía nam của Ga Higashi-Tarumi (Tuyến Sanyo)

〇 Để ngăn ngừa nhiễm coronavirus mới, vui lòng đeo khẩu trang và khử trùng tay khi đến địa điểm.
〇 Vui lòng không đến nếu bạn bị sốt, ho, hoặc đau họng.
〇 Mỗi du khách sẽ được tặng tối đa 1 phần đối với đồ ăn, tối đa 2 phần đối với đồ uống và đồ dùng vệ sinh.
〇 Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể hỗ đáp ứng các nhu cầu cá nhân như giữ lại phần đồ, chuyển phát hay phân loại thực phẩm.
〇 Không được bán lại hoặc chuyển nhượng những phần đồ đã nhận.
〇 Thông dịch viên cho người khiếm thính và thông dịch viên tiếng Anh sẽ có mặt vào ngày diễn ra sự kiện.

★ Khoảng 5 phút đi bộ từ ga Suzurandai (tuyến đường sắt Kobe)
★ Đi bộ khoảng 7 phút từ ga Suzurandai Nishiguchi (tuyến đường sắt Kobe)

★ Khoảng 10 phút đi bộ từ lối ra phía đông của ga JR Sannomiya
★ Khoảng 1 phút đi bộ từ ga Boeki-senta tuyến Portliner

Những điều cần lưu ý khi tới các địa điểm này

Tầng 4, tòa nhà chính của
Trung tâm văn hóa quận Kita

Chuyện việc làm, sinh hoạt, tiền thuê nhà ...
Đừng ôm lo âu một mình, hãy chia sẻ với chúng tôi
＊Nếu có nhiều người đăng ký, quầy lễ tân có thể sẽ đóng cửa sớm.

(Thời gian tư vấn: khoảng 20 phút)

Ở mỗi điểm, chúng tôi sẽ phát miễn phí các loại 
thực phẩm, đồ uống, khẩu trang, sản phẩm vệ 
sinh, tã dùng một lần, v.v. dành cho 600 người 

đầu tiên trả lời bảng câu hỏi.

Chúng tôi bán một số loại rau trồng tại
Kobe với giá cả phải chăng.

＊Chúng tôi sẽ kết thúc buổi hoạt động sau khi hết đồ

Các luật sư và chuyên gia pháp luật sẽ đưa ra các 
lời khuyên về các vấn đề như nợ nần và ly hôn.

＊Chúng tôi sẽ kết thúc buổi hoạt động sau khi hết đồ

Được hợp tác bởi Tabemonogatari Co., Ltd.

・ Hiệp hội luật sư tỉnh Hyogo
・ Hiệp hội chuyên gia pháp luật tỉnh Hyogo

・ Tư vấn cuộc sống (Quầy hỗ trợ cuộc sống của quận)
・ Tư vấn làm việc (Hello Work)
・ Tư vấn các vướng mắc (Hội đồng phúc lợi xã hội quận)
・ Tư vấn về chi phí sinh hoạt  (Green Corp Co-op Hyogo)

Bạn cần đặt

chỗ trước

Bạn cần đặt chỗ từ trước thông qua trang web ở mặt trước.
(Thời gian tư vấn: khoảng 25 phút)

Tất cả các điểm đều ưu

tiên phục vụ cho những

người đến sớm nhất.

Tất cả các điểm đều ưu

tiên phục vụ cho những

người đến sớm nhất.

Quầy
phân phối thực
phẩm miễn phí 

Quầy
bán thực phẩm tươi sống

Quầy
tư vấn đời sống

Quầy
tư vấn pháp luật


