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Để cấp thông tin cần thiết dành cho những người dân ngoài nước, thành phố vận dụng Tờ báo Koho, 

Trang chủ, e-mail, Facebook, ảnh động bằng đa ngôn ngữ. Hãy sử dụng dịch vụ này để nhận các 

thông tin thiên tai (động đất hay bão, v.v. ...), các thông tin sinh hoạt (nhà ở do thành phố cấp, tờ khai 

thuế, v.v. ...), các thông tin sự kiện trong khu vực, v.v. ... 

 

 

（１）Tờ báo Koho Nagahama 

 Thành phố phát hành tờ báo Koho đầu tháng bằng tiếng Nhật, tiếng Bồ đào nha và tiếng Tây ban 

nha. Tờ báo Koho bằng tiếng nước ngoài được phát tại quầy liên quan lưu trú (lầu 1 tòa thị chính 

thành phố), các văn phòng có yêu cầu phát hay Hội tự quản khu phố, các trường tiểu học và trường 

trung học cơ sở. Bạn có thể xem tại trang chủ thành phố bằng PDF. 

 

（２）Trang chủ 

 Trong trang chủ của thành phố, có trang tiếng Bồ đào nha, tiếng Tây ban nha, tiếng Anh và tiếng 

Nhật đơn giản. Trong trang đó cũng có đăng ‘Cẩm nang hướng dẫn sinh hoạt’ hay các thông tin về 

giáo dục, phòng chống thiên tai, v.v. ... 

 

 

 

 

 

 

（３）facebook 

 Thành phố phát các thông tin nhiều loại như thiên tai, phòng chống thiên tai, sinh hoạt, sự kiện, 

văn hoá Nhật Bản.. bằng 3 ngôn ngữ, tiếng Bồ đào nha, tiếng Tây ban nha và tiếng Anh. Thông tin 

trên Facebook được cập nhật thường xuyên và nhiều hơn cách phát thông tin khác nên bạn có thể 

nhận thông tin nhiều hơn một cách tiện lợi. 

 

 

Trang chủ của thành phố Nagahama 

Tiếng Bồ đào nha https://www.city.nagahama.lg.jp/category/11-3-0-0-0.html 

Tiếng Anh https://www.city.nagahama.lg.jp/category/11-4-0-0-0.html 

Tiếng Anh https://www.city.nagahama.lg.jp/category/11-5-0-0-0.html 

và tiếng Nhật đơn giản. https://www.city.nagahama.lg.jp/category/11-7-0-0-0.html 
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Ngôn ngữ Tiếng Bồ đào nha Tiếng Tây ban nha Tiếng Anh 

Tên trang 

Facebook 

Amigo Tsuushin 

Nagahama 
Hola Nagahama Hello Nagahama 

URL 
https://www.facebook.com/

amigotsuushin 

https://www.facebook.com

/pages/Hola-

Nagahama/84743891863

2740 

https://www.facebook.com

/pages/Hello-

Nagahama/14970379805

70120 

Mã QR 
   

 

（４）Phân phối e-mail 

 Thành phố phát thông tin bằng tiếng Bồ đào nha, tiếng Tây ban nha, tiếng Anh. Hãy xem mục ‘14. 

Phòng chống thiên tai (3)Hệ thống phân phối thư điện tử’ nếu cần cụ thể. 

（５）Phát Video 

 Mỗi tháng thành phố phát thông tin về sinh hoạt, các sự kiện, v.v. ... bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng 

Bồ đào nha, tiếng Tây ban nha. Hãy kiểm tra  ‘Hamaaru tb.’ , channel You Tube chính thức của thành 

phố. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Toà thị chính thành 

phố, chi nhánh 

Địa chỉ Số điện thoại 

Tòa thị chính thành phố 

Nagahama 

Số 632 thị trấn Yawatahigashicho, 

thành phố Nagahama 

TEL ６２－４１１１ 

（Tổng đài） 

FAX ６３－４１１１ 

Chi nhánh Azai 
Số 2490-1 thị trấn Uchibocho, thành phố 

Nagahama 

TEL ７４－３０２０ 

（Tổng đài） 

FAX ７４－３２１５ 

Chi nhánh Biwa 
Số 505 thị trấn Nanbacho, thành phố 

Nagahama 

TEL ７２－３２２１ 

（Tổng đài） 

FAX ７２－２２１１ 

Phòng hoạt động người dân thành thị Số điện thoại:６５－８７１１ 

１８．Toà thị chính thành phố Nagahama (Chính, chi nhánh)  

長浜市役所（本庁・支所） 


