
Tuyển tình nguyện viên thông dịch, biên dịch khi xảy ra thảm họa 

 

Chúng tôi đang tuyển tình nguyện viên có thể hỗ trợ thông dịch, biên dịch khi 

xảy ra thảm họa lớn!! 

 

 

 

1. Tình nguyện viên thông dịch, biên dịch khi xảy ra thảm họa là gì? 

Khi xảy ra thảm họa lớn, những tình nguyện viên này sẽ thực hiện việc thông dịch, biên 

dịch tại Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về thảm họa của tỉnh Kanagawa. Trong số những 

người đã đăng ký trước, chúng tôi mong muốn tìm được những người có thể hỗ trợ thông 

dịch, biên dịch. 

 

2. Nội dung hoạt động 

 Hỗ trợ trả lời bằng tiếng nước ngoài cho những câu hỏi, trao đổi tư vấn của người nước 

ngoài (Nội dung câu trả lời sẽ được nhân viên, v.v… hỗ trợ) 

 Dịch ra tiếng nước ngoài những thông tin bằng tiếng Nhật được truyền phát từ Trụ sở biện 

pháp ứng phó với thảm họa của tỉnh Kanagawa 

 

 



 
 

3. Nơi hoạt động 

Trong Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa (Tầng 13 Trung tâm cư dân tỉnh 

Kanagawa) 

2-24-2 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 

* Cũng có trường hợp chúng tôi nhờ thực hiện việc dịch tại nhà riêng 

 

4. Ngôn ngữ cần tuyển 

Tất cả ngôn ngữ 

Đặc biệt, chúng tôi cần tuyển nhiều người nói được tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng 

Campuchia, v.v… Nếu bạn biết người nào phù hợp, nhất định hãy giới thiệu cho họ về 

chương trình tuyển tình nguyện viên này nhé. 

* Vui lòng tải tờ rơi về chương trình tuyển tình nguyện viên tại đây 

 

5. Trình độ 

Không cần có chứng chỉ liên quan đến ngôn ngữ học. Chúng tôi cũng không đòi hỏi về 

kinh nghiệm như đã được học ở trường hoặc đã tự học, hay đang sử dụng trong công việc, 

v.v… 

 

6. Điều kiện đăng ký 

Những người có thể tập trung tại Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về thảm họa của tỉnh 

Kanagawa khi xảy ra thảm họa lớn 

 

7. Cách đăng ký 

Bạn vui lòng điền vào những mục yêu cầu trong “Đơn đồng ý đăng ký hỗ trợ thông dịch, 

biên dịch khi xảy ra thảm họa”, sau đó có thể gửi bưu điện, gửi FAX hoặc e-mail đến địa 

chỉ sau. Bạn sẽ được đăng ký sau khi đã yêu cầu đăng ký. 

 

*Bạn có thể tải “Đơn đồng ý đăng ký hỗ trợ thông dịch, biên dịch khi xảy ra thảm họa” tại 

đây 

<Địa chỉ gửi đến> 

Địa chỉ 1 Nihon-odori, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 231-8588 

Tên người 

nhận 

Nhóm kế hoạch, Ban Quốc tế, Phòng Đời sống cư dân tỉnh, Sở Cư dân 

tỉnh Kanagawa 

Số điện thoại 045-210-3748 (đường dây trực tiếp) 

FAX 045-212-2753 

E-mail 0804p_kokusai@pref.kanagawa.jp 

mailto:0804p_kokusai@pref.kanagawa.jp


 
 

8. Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về thảm họa của tỉnh Kanagawa là gì? 

Là trung tâm truyền phát thông tin bằng nhiều ngôn ngữ và hỗ trợ thông dịch, biên dịch 

khi xảy ra thảm họa lớn, do tỉnh Kanagawa và Tổ chức Giao lưu quốc tế Kanagawa hợp 

tác thành lập. 

* Xem Thỏa thuận hợp tác của tỉnh Kanagawa và Tổ chức Giao lưu quốc tế Kanagawa tại 

đây (tiếng Nhật) 


