
   
 

新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害に気を付けましょう 

CÙNG NHAU CẢNH GIÁC VỚI VIỆC VI PHẠM NHÂN QUYỀN 

LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TRUYỀN NHIỄM DO CHỦNG VIRUT 

MỚI CORONA 

Không để xảy ra việc phân biệt đối xử, thành kiến hay bắt nạt do những vấn đề liên quan 
đến bệnh truyền nhiễm do chủng virut mới corona. 

Thêm nữa, tuyệt đối không được xảy ra những việc như phân biệt đối xử đối với những y 
bác sĩ liên quan đến việc chữa trị hay người nhà của bệnh nhân. 
Bệnh truyền nhiễm do chủng virut mới corona là bệnh mà ai cũng 
có khả năng bị lây nhiễm. Dựa trên những phát ngôn chính thức 
của nhà nước, chính quyền các tỉnh thành phố, mọi người hãy nỗ 
lực cùng nhau nắm bắt những thông tin chính xác. 

Không tin vào những thông tin không chính xác, hay lo lắng quá 
mức cần thiết, từng người từng người hãy thông cảm cho nhau 
và cùng nhau hành động một cách bình tĩnh. 

外国語による人権の相談のご案内 

HƯỚNG DÃN TRAO ĐỔI NHÂN QUYỀN TIẾNG NƯỚC NGOÀI                                               

Bạn có thể trao đổi vấn đề nhân quyền bằng tiếng nước bạn. 
○ 外国語人権相談ダイヤル Ngôn ngữ tư vấn nhân quyền quay số 

 ０５７０－０９０－９１１（Ngày thường từ 9h sáng đến 5h chiều ） 

 
Ngôn ngữ hỗ trợ:  

Tiếng anh, triếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nepal, tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Philippin, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan. 

 

 

 



   
 

 

新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、以下のページをご覧ください。 

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM DO CHỦNG MỚI VIRUT 
CORONA XIN MỜI HÃY XEM LINK TRANG WEB BÊN DƯỚI. 

 

  

NHK WORLD JAPAN 

KÊNH TRUYỀN HÌNH NHẬT BẢN NHK 
THẾ GIỚI 

最新情報を多言語で提供中 

Cung cấp thông tin mới nhất với nhiều 
ngôn ngữ. 

越前市役所ホームページ 

TRANG CHỦ UỶ BAN THÀNH PHỐ ECHIZEN 

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

Thông báo liên quan đến bệnh truyễn nhiễm 
do chủng mới virut corona. 

 

 
《人権に関する問合せ》 

《GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN QUYỀN》 

越前市市民協働課ダイバーシティ推進室 

Phòng xúc tiến đa dạng, Bộ phận hợp tác công 
dân thành phố Echizen. 

 
電話 ( Điện thoại:) 0778-２２－３２９３ 

Trang web: ombud@city.echizen.lg.jp 


