Hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn từ Sapporo Plaza
≪Hỗ trợ: T/t hợp tác và giao lưu Tổng hợp Quốc tế Hokkaido≫

Phân phát thực phẩm tới người nước ngoài gặp khó khăn
Sapporo Plaza tổ chức phân phát thực phẩm và đồ dùng hàng ngày tới người nước ngoài đang sinh sống tại
Hokkaido gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận tư vấn hỗ trợ đa ngôn ngữ sau
buổi phát đồ.

Yêu cầu đặt lịch hẹn trước. Hãy đăng ký theo đường dẫn dưới đây
https://plaza.kjpro.ne.jp/?id=31

●Chúng tôi phân phát đồ ăn (Gạo, đồ ăn liền, đồ khô…), khẩu trang, giấy vệ sinh…
●Thời gian: Thứ 7 ngày 11 và 18 tháng 7, từ 11h tới 15h, yêu cầu đặt lịch hẹn trước.
※Nhận tư vấn hỗ trợ đa ngôn ngữ nếu có yêu cầu
●Địa điểm：T/t giao lưu DHS Sapporo
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札幌市豊平区豊平6条6丁目5-35
Từ ga “Gakuen mae” tuyến Tàu điện ngầm Toho, cửa số 2, đi bộ 1 phút.

※Hoạt động phân phát thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt tại Trung tâm Giao lưu Du học sinh Sapporo sẽ kết thúc sau ngày 18 tháng
7 (thứ 7). Vào tháng 8, chúng tôi sẽ tiếp tục phát đồ tại Trung tâm Quốc tế Sapporo (Sapporo International Plaza) vào các buổi thứ
6 ngày 7 và ngày 21 tháng 8.
Mẫu đăng ký sẽ được mở sau khi các thủ tục hoàn tất.
Những bạn gặp khó khăn không thể mua thực phẩm duy trì tới tháng 8 vui lòng liên hệ khẩn cấp với chúng tôi qua địa chỉ email
support@plaza-sapporo.or.jp để được hỗ trợ sớm.
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●Các câu hỏi liên quan： Bàn tư vấn người nước ngoài Sapporo（札幌国際プラザ）
☎ 011-211-3678 ✉ support@plaza-sapporo.or.jp

