【ベトナム語】

Cấp phát miễn phí băng vệ sinh
Nhằm hỗ trợ cho những ai không mua được băng vệ sinh do khó khăn về kinh tế,
ảnh hưởng bởi Covid – 19, chúng tôi đang có chiến dịch phát băng vệ sinh miễn phí

●Thời gian phát

Dự kiến là hết tháng 12 năm 2021
●Đđi tượng

Cư dân trong thành phđ gặp khó khăn về kinh tế (bao gồm cả người đi làm và đi học
trong thành phđ)
●Vật phẩm sẽ cấp phát

Băng vệ sinh phụ nữ (Ban ngày và ban đêm, mỗi loại một bịch)
＊Miễn phí, mỗi người nhận 1 set 1 lần
●Cách thức nhận

Xin vui lòng trình giấy tờ (1) hoặc (2) sau đây tại các quầy. Bạn có thể nhận mà
không cần lên tiếng. Bạn cũng không cần phải trình giấy tờ tùy thân.
(1) Thẻ chuyên dụng được đặt trong nhà vệ sinh hoặc các quầy cấp phát
(2) Hình ảnh phía dưới đây (Hãy trình hình chụp bằng điện thoại)

＊Người cấp phát sẽ là nữ nhân viên.
Người trong gia đình cũng có thể thay mặt để đến nhận.

●Địa điểm cấp phát
Địa điểm cấp phát

Địa chỉ

Ngày và giờ có thể nhận

Ủy ban Nhân dân Thành phđ lầu 1
Phòng hỗ trợ nuôi dạy trẻ
(Kosodate Shien ka)

（Ngày trong tuần） 8:30～17:15

Ủy ban Nhân dân Thành phđ lầu 2

Sukegawa-cho

Phòng phúc lợi xã hội

1-1-1

(Shakai Fukushi ka)
Ủy ban Nhân dân Thành phđ lầu 1

（Thứ 7, chủ nhật） 9:00～12:00

Phòng thị dân (Shimin ka)
Trung tâm dân sự Civic lầu 6
Phòng hỗ trợ phụ nữ và người trẻ tuổi
(Josei Wakamono Shien ka)
Trung tâm y tế (Hoken Senta)

Trung tâm trẻ em (Kodomo Senta)

13:00～17:00
Saiwai-cho
1-21-1
Sukegawa-cho
1-15-15
Nishinarusawa-cho
2-4-20

Trung tâm phụ nữ

Ayukawa-cho

（Josei Senta, Rapport Hitachi）

1-1-10

Văn phòng Taga (Taga Shisyo)

（Ngày trong tuần） 9:00～17:30

（Ngày trong tuần） 8:30～17：15

（Mỗi ngày）

9:00～17:00

（Ngày trong tuần） 9:00～21:00
（Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ）
9:00～17:00

Chikoku-cho
2-7-20
（Ngày trong tuần） 8:30～17:15

Văn phòng Nanbu (Nanbu Shisyo)

Kuji-cho7-1-1

（Thứ 7, chủ nhật） 9:00～12:00
13:00～17:00

Văn phòng Juuou (Juo Shisyo)

Văn phòng Hidaka (Hidaka Shisyo)

Văn phòng Seibu (Seibu Shisyo)

Văn phòng Toyoura (Toyoura Shisyo)

Juomachi tomobe
2581
Hidaka-cho
2-2-1
Higashigodo-cho
1947-4
Kawajiri-cho
1-40-1

Hiệp hội phúc lợi xã hội tỉnh Ibaraki

Ose-cho

(Shakai Fukushi Kyougikai)

4-9-13

（Ngày trong tuần） 8:30～17:15

