
Thông tin dành cho người lao động nông nghiệp quốc tế 
 
● Thông báo từ Làng Kawakami 
Làng Kawakami là một ngôi làng nông nghiệp chủ yếu sản xuất các loại rau vùng cao như rau xà lách và cải 
thảo. 
Nơi đây có sản lượng rau xà lách cao nhất ở Nhật Bản, nhưng các chủ trại/nông dân sẽ không thể thành 
công nếu thiếu sự hỗ trợ của bạn. Công việc đồng áng bắt đầu từ sáng sớm và vất vả, tuy vậy, chúng tôi hy 
vọng bạn có thể tận hưởng thời gian của mình tại Làng Kawakami. Dịch COVID-19 hiện đang lan rộng ở 
Nhật Bản. Biến thể Delta khiến cả những người trẻ tuổi cũng mắc bệnh nặng. Vì vậy, vui lòng chăm sóc bản 
thân cẩn thận hơn. 
 
● Sơ tán do bão, mưa lớn và động đất 
Khi thảm họa xảy ra, các chỉ thị như lệnh sơ tán sẽ được đưa ra; hãy bình tĩnh sơ tán theo hướng dẫn của 
các chủ trại/nông dân. 
Nước sông sẽ dâng lên nhanh; vì vậy, tuyệt đối không đến gần sông. 
 
● Bán Phiếu quà tặng cao cấp Làng Kawakami 
Chúng tôi đang bán các phiếu quà tặng cao cấp mà bạn có thể sử dụng tại các cửa hàng, cửa hiệu, v.v... 
trong làng. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin về phiếu quà tặng này qua mail. Đừng bỏ lỡ. 
 
● Thực hiện các biện pháp bảo vệ phòng chống COVID-19 (tờ rơi đính kèm) 
Lời khuyên cần ghi nhớ để ngăn ngừa COVID-19 lây lan: Nếu bạn làm công việc đồng áng ngoài trời và ít 
giao tiếp, bạn có thể bỏ khẩu trang để chống say nắng. Tuy nhiên, khi nhiều người tụ tập, ăn trưa và trò 
chuyện tiếp xúc gần, hãy đeo khẩu trang bất cứ khi nào có thể. 
 
● Tư vấn về COVID-19 
Vui lòng gọi đến số điện thoại bên dưới nếu bạn bị sốt, ho hoặc có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác. 
Tổng đài hỗ trợ đa ngôn ngữ COVID-19 mới ở tỉnh Nagano, hoạt động 24/24 
Số điện thoại miễn phí: 0120--974--998 
 
● Tiêm vaccine phòng COVID-19 
Người lao động nông nghiệp quốc tế đang cư trú tại Làng Kawakami đủ điều kiện để được tiêm vaccine. 
Chúng tôi đã phát phiếu thông báo; vui lòng đảm bảo đi tiêm vaccine. 
 
● Trợ cấp xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng nguyên 
Làng Kawakami sẽ chi trả chi phí làm các xét nghiệm này cho người lao động nông nghiệp quốc tế đang cư 
trú tại làng. Bạn sẽ được xét nghiệm mà không cần tự chi trả bất kỳ khoản phí nào. Làng cũng cung cấp xét 
nghiệm cho người lao động nông nghiệp quốc tế không cư trú trong làng. Nếu bạn có bản sao hợp đồng lao 
động với chủ trại/nông dân, bạn có thể nhận trợ cấp. 
 
[Khi gặp khó khăn] 
● Tư vấn về nhân quyền 
Nếu bạn bị vu khống hoặc bị phân biệt đối xử, vui lòng gọi đến số điện thoại bên dưới để được tư vấn. 
Đường dây nóng về Nhân quyền bằng tiếng nước ngoài ở tỉnh Nagano, tiếp nhận từ 9:00 đến 17:00 vào các 
ngày thường trong tuần 
Điện thoại: 0570--090911 
 
[Nội quy và phòng chống tội phạm] 
● Xử lý rác ở làng Kawakami 
Làng có các quy định, bao gồm việc phân loại rác để xử lý. 



Bạn có thể tải bảng phân loại rác bằng tiếng Anh và tiếng Việt từ biểu ngữ xử lý rác. 
Hãy sử dụng túi rác chuyên dụng để vứt rác của bạn vào ngày đã được chỉ định trong tuần và ở đúng nơi 
quy định. 
 
● Tuân thủ nghiêm chỉnh luật giao thông 
Vui lòng tuân thủ luật giao thông và quy tắc khi đi xe đạp. 
Đi xe đạp chở thêm người khác, không có đèn chiếu sáng và dàn hàng ngang là hành vi rất nguy hiểm. 
Không lái xe ô tô khi không có giấy phép. 
 
● Biện pháp ngăn ngừa trộm cắp 
Có một số trường hợp xảy ra trong đó kẻ trộm lẻn đột nhập vào nhà của bạn và lấy trộm một số tiền hay tài 
sản khác. Không để nhiều tiền trong phòng của bạn, và đảm bảo rằng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đã 
được khóa chặt. 
 
[Yêu cầu] 
Không theo dõi và chụp ảnh trẻ em khi chưa được phép. 
 
 


