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Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc định trú Kobe

● Identity［Cá tính của mỗi người］
Đề cao giá trị bản thân

● Communication［Sự giao tiếp, sự kết nối］
Gắn kết với cộng đồng

● Equality［Sự bình đẳng］
Suy nghĩ bình đẳng

● Rights［Quyền lợi］
Thực thi nhân quyền

● Life［Đời người, cuộc sống, sinh mệnh］
Hướng tới cuộc sống tươi đẹp



Quá trình phát triển của KFC

Mục tiêu của KFC...
　Trung tâm hỗ trỡ người ngoại quốc định trú Kobe (KFC) được thành lập năm 1997, sau khi
có nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ nạn nhân ngoại quốc tại thảm họa động đất
Hanshin-Awaji năm 1995, với mục đích hỗ trợ người ngoại quốc (di dân) định cư tại Kobe.
　Hiện nay có rất nhiều người ngoại quốc (di dân) nhập cư tới Nhật Bản và xây dựng cuộc
sống mới cùng gia đình tại đây.
　Những hoạt động nhằm mục đích giúp người nước ngoài và người Nhật Bản tôn trọng lẫn
nhau cũng như chung sống dễ dàng cùng nhau, đã và đang được thực hiện tại nhiều địa
phương, nơi làm việc và trường học. Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn rằng, mặc dù đã
trải qua nhiều thế hệ nhưng người ngoại quốc vẫn chưa nhận được sự quan tâm thích đáng
từ xã hội.
Nhìn lại lịch sử, đã có không ít lần cộng đồng đa số (người Nhật Bản) chà đạp lên cộng đồng
thiểu số (người ngoại quốc) để đạt được mục đích và lợi ích cá nhân. Bên cạnh đó, lịch sử
cũng chỉ ra rằng, để bảo vệ được sự phong phú của xã hội và nhân quyền, việc cần làm là
trân quý mọi cá nhân đến từ mọi hoàn cảnh và mọi nền văn hóa khác nhau, tôn trọng sự khác
biệt, góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng.
Với sự hợp tác của rất nhiều tập thể và cá nhân, KFC đang xúc tiến các dự án với hy vọng
xóa bỏ định kiến và phân biệt đối xử còn tồn đọng trong xã hội Nhật Bản, hiện thực hóa một
xã hội hòa nhập, nơi sự phong phú và đa dạng được tôn trọng.

Lời thỉnh cầu
Xin vui lòng góp sức cho sự phát triển của trung tâm

1. Chúng tôi đang tìm kiếm những hội viên có thể hộ trợ cho trung tâm:
Nhiệm kỳ Tháng 4 ~ Tháng 3
Hội viên chính thức       (1 uất 12.000 yên/năm)
Hội viên hỗ trợ nhóm     (1 uất 10.000 yên/năm)
Hội viên hỗ trợ cá nhân ( 1 uất 3.000 yên/năm)
Hội viên hỗ trợ học sinh (1 uất 2.000 yên/năm)

Tài khoản bưu điện: 00990-4-18945
Tài khoản ngân hàng:
Ngân hàng Minato, Chi nhánh Ohashi, TK thường, 1692060
Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Chi nhánh Nagata, TK thường, 3989561
Công ty phi lợi nhuận Trung tâm hỗ trợ người ngoại quốc định trú Kobe

2. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của những nhà hảo tâm. Nếu các nhà
hảo tâm muốn đóng góp cho trung tâm, xin vui lòng thông báo trước về tên và cách
thức liên lạc với Trụ sở chính, sau đó chuyển khoản vào tài khoản được ghi ở trên.

3. Đồng thời chúng tôi cũng đang tìm kiếm mọi sự quyên góp về hiện vật, đồ dùng
mới.Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Trụ sở chính.

4. Chúng tôi đang tìm kiếm những tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật, hỗ trợ
học tập cho học sinh tiểu/trung học, và hỗ trợ trò chuyện, giúp đỡ tại các trung tâm
người cao tuổi.



GIẢI THƯỞNG
Năm 2001 Giải khuyến khích

“Volunteer Square 2001” – Năm Toàn Cầu
Năm 2002 Giải thưởng báo Kobe hạng mục Xã hội
Năm 2006 Giải Tràn đầy năng lượng

Giải Kobe Social Venture
Năm 2008 Giải Cộng sinh/ Văn hóa khu vực Lần thứ nhất
Năm 2009 Giải Lợi ích công cộng Kobe Kiwanisu
Năm 2011 Giải Xây dựng xã hội toàn cầu Hyogo
Năm 2012 Giải Kamenori Lần thứ năm

Giải Ưu tú tại CB-CSO Award
Năm 2014 Giải Ưu tú tại Kinki Roukin NPO Award
Năm 2015 Giải  hạng mục Văn hóa

Giải thưởng báo Yomiuri hạng mục Phúc lợi văn hóa
Giải thưởng Quỹ giao lưu Quốc tế hạng mục Công dân toàn cầu.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHO ĐẾN NAY
Năm 1995 Đại động đất Hanshin-Awaji (17/1）

Thành lập Ban liên lạc cứu trợ người Việt Nam bị nạn(30/1）
Thành lập Trung tâm khôi phục cuộc sống người ngoại quốc định cư tại
Hyogo (Trung tâm khôi phục)

Năm 1997 Thành lập KFC(Hợp nhất Ban liên lạc cứu trợ người Việt Nam bị nạn và
Trung tâm khôi phục)(11/2)
Triển khai tư vấn đa ngôn ngữ về sinh hoạt thường ngày   Triển khai hoạt động
hỗ trợ học tiếng Nhật Triển khai điều tra và nghiên cứu các vấn đề người ngoại
quốc gặp phải khi định cư tại Nhật Triển khai hoạt động tuyên truyền về việc
hiện thức hóa nhu cầu của công động thiểu số Năm 1999 Thành lập hội “Kobe
Hana no Kai” nhằm mục đích tạo nơi cư trú cho người cao tuổi Hàn Quốc tại
Nhật Bản.

Năm 2001 Đồng tổ chức hội nghiên cứu với tỉnh Hyogo (nay là hội nghiên cứu Cộng sinh
trong xã hội đa văn hóa)

Năm 2002 Triển khai hỗ trợ cộng đồng thiểu số khởi nghiệp
Năm 2003 Xác nhập “Kobe Hana no Kai” vào KFC, đổi tên thành “KFC Hana no Kai”
Năm 2004 Được chứng nhận là Tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt (tháng 8)
Năm 2005 Thành lập dịch vụ ban ngày (Day Service) Hana no Kai Triển khai hỗ trợ giáo

dục cho trẻ em có gốc ngoại quốc
Năm 2009 Thành lập trung tâm giáo dục trẻ em đa văn hóa (Moi)

Thành lập dịch vụ điều dưỡng Hana – Văn phòng kinh doanh dịch vụ điều
dưỡng tại nhà
Thành lập dịch vụ điều dưỡng Hana – Văn phòng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ
chăm sóc tại nhà Năm 2010 Liên kết với Trung tâm nghiên cứu Sự giao lưu
iữa các nền văn hóa của đại học Kobe ( Thành lập hội nghiên cứu Nagata)
Năm 2011 Triển khai hỗ trợ người bị nạn trong trận đại động đất phía Đông
hật Bản ( Chủ yếu hỗ trợ các nạn nhân chuyển đến tỉnh Hyogo và  thực hiện
ơ tán tạm thời từ xa cho trẻ em ở Fukushima)
Tổ chức Hội đọc sách cho trẻ em ngoại quốc định cư tại Nhật Bản ( đồng tổ
hức cùng Thư Viện Shinagata)
Tổ chức Hội giao lưu cho Nhật kiều sau khi hồi hương từ Trung Quốc

Năm 2012 Thành lập Nhà tập thể Hana



Năm 2013 Thành lập Haizu
(Hỗ trợ giáo dục trẻ em có gốc ngoại quốc tại phía Đông Kobe)
Thành lập dịch vụ chăm sóc tại nhà ĐCN quy mô nhỏ Hana
Triển khai hỗ trợ người cao tuổi Việt Nam định cư tại Nhật Bản

Năm 2016 Thành lập Bếp ăn tập thể KFC (Nhà ăn trẻ em)
Năm 2017 Triển khai dịch vụ vận chuyển phúc lợi có phí
Năm 2018 Triển khai hỗ trợ người tị nạn Myanmar tái định cư
Năm 2019 Được ủy quyền vận hành Trung tâm quốc tế Futaba

Hoạt Động Chính Của KFC I

Nội dung hoạt động của KFC

TƯ VẤN
Trung tâm liên kết với luật sư và triển khai dịch vụ tư vấn đa ngôn ngữ những vấn đề liên
quan tới giáo dục, phúc lợi, tư cách cư trú,...

● Ngôn ngữ được hỗ trợ
Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Anh,...

HỖ TRỢ HỌC TIẾNG NHẬT
Thiết lập một cơ sở hỗ trợ học Tiếng Nhật để người ngoại quốc có thể phát triển khả năng
giao tiếp cũng như khả năng thể hiện bản thân bằng tiếng Nhật. Từ thực tiễn giáo dục tiếng
Nhật trong khu vực trong hơn 20 năm qua, trung tâm luôn không ngừng phát triển các hoạt
động để đáp ứng theo nhu cầu của thời đại, chẳng hạn như phát triển các tài liệu giảng dạy
để giúp người dân có thể yên tâm sinh sống một cách an toàn, tổ chức học nhóm cho tất cả
những người tham gia, và tổ chức những buổi nghiên cứu dành cho người hỗ trợ giảng dạy.
Nơi triển khai hoạt động
Trung tâm quốc tế Futaba

HỖ TRỢ TRẺ EM
Trung tâm chú trọng vào việc tạo ra một môi trường hoạt động và học tập lành mạnh dành
cho trẻ em có gốc ngoại quốc, giúp các em có thể phát triển và định hình cá tính một cách tốt
nhất.

● Vận hành Trung tâm giáo dục trẻ em đa văn hoá ( Moi)
Hỗ trợ học tập, giao lưu, dạy tiếng Nhật, phổ cấp kiến thức trước khi trẻ nhập học,
định hướng nghề nghiệp…

● Hội độc giả nhi đồng ngoại quốc tại Nhật ( Hội độc giả tiểu học)
● Bếp ăn tập thể KFC
● Vận hành Trụ sở ban chấp hành của Quỹ học bổng dành cho Trẻ em ngoại quốc định

cư tại Nhật Bản



Hỗ trợ văn hóa dân tộc
● Hỗ trợ Nhật kiều từng sót lại Trung Quốc sau khi hồi hương

Trung tâm triển khai hỗ trợ sau khi hồi hương cho những Nhật kiều từng sót lại Trung
Quốc và gia đình của họ. Đồng thời, KFC cũng đang nỗ lực hàng ngày để mang lại
một môi trường tốt cùng những hoạt động bổ ích, cho những Nhật kiều sau khi về
nước gặp khó khăn trong sinh hoạt do vấn đề tuổi tác.

● Triển khai các lớp học tiếng Nhật
● Tổ chức các buổi hội giao lưu(Thái cực quyền, Nhảy tập thể tại Quảng trường, Múa

dân gian Yangge, Thể dục dưỡng sinh,... )
● Triển khai tư vấn về đời sống, sinh hoạt
● Vận hành Võ đường KFC

Hỗ trợ người tị nạn Myanmar tái định cư
Trung tâm đã hỗ trợ cho người dân của Đội tị nạn Myanmar thứ 9 (5 hộ gia đình, 22 người) (
tái định cư vào Nhật bản vào tháng 3 năm 2019), quen với cuộc sống ở Nhật Bản, hòa nhập
với môi trường làm việc, trường học, giúp họ có thể an tâm sinh sống.

● Hỗ trợ định cư khu vực(Thăm hỏi gia đình, Đồng hành đến bệnh viện, Trao đổi – Tư
vấn về vấn đề sinh hoạt)

● Triển khai lớp học tiếng Nhật, lớp học phụ đạo cho trẻ em
● Thu thập thêm thông tin về di dân và đề xuất với các cơ quan có liên quan

Trung tâm quốc tế Futaba
Tháng 6 năm 2019, với mục đích hiện thực hóa xã hội cộng sinh, Thành phố Kobe đã xây
dựng Trung tâm Quốc tế Futaba - nơi mà mọi người dân, không phân biệt quốc tịch hay tuổi
tác, có thể cùng nhau hoạt động. Sau đó, Trung tâm hợp tác và giao lưu Quốc tế Thành phố
Kobe (KICC) đã ủy quyền vẫn hành cơ sở cho KFC. Trung tâm Quốc tế Futaba không chỉ là
nơi tổ chức những hoạt động hỗ trợ cuộc sống của người ngoại quốc như hướng dẫn lối sống
hay lớp học tiếng Nhật, mà với tiêu chí “trở thành cơ sở nền tảng trong việc phát triển xã hội
đa văn hóa cùng địa phương”, đây còn là nơi mà người dân địa phương, bao gồm cả người
Nhật, có thể chủ động tham gia vào các hoạt động và hiểu rõ hơn về nhiều nên văn hóa khác
nhau.

● Phổ biến lối sống và văn hóa tại Nhật Bản cho người ngoại quốc
● Tổ chức giao lưu văn hóa giữa người Nhật và người ngoại quốc
● Tổ chức các lớp dạy tiếng Nhật tình nguyện
● Tổ chức khóa học phổ biến đa văn hóa (Giáo viên khách mời là người ngoại quốc sinh

sống tại Nhật Bản)
● Triển khai dự án giáo dục văn hóa toàn cầu (Điều cử giáo viên ngoại quốc đến trường

mầm non,..)



Các Hoạt Động Chính của KFC II và Các Ấn Bản

Hỗ trợ người cao tuổi
Trung tâm phát triển việc chăm sóc và xây dựng môi trường sinh hoạt cho người cao tuổi dựa
trên việc tôn trọng nền tảng văn hóa( bao gồm cả dân tộc thiểu số)

Nhà tập thể Hana
Dịch vụ chăm sóc tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ Hana
Trung tâm luôn hướng tới việc phát triển một cơ sở, nơi mà ngay cả khi người sử dụng dịch
vụ là người cần được chăm sóc đặc biệt do mắc những hội chứng như mất trí nhớ, hay có
những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, thì vẫn luôn được trân trọng và có thể tận hưởng một
cuộc sống đầy ắp tiếng cười.

Dịch vụ điều dưỡng Hana
Dịch vụ mang tới một trải nghiệm thoải mái nhất, khi mọi khách hàng đến từ mọi nên trên thế
giới đều được sống theo cách riêng của mình.
〈Kinh doanh văn phòng hỗ trợ chăm sóc tại nhà〉

● Trung tâm luôn cố gắng đáp ứng sao cho phù hợp với văn hóa của từng khách hàng
〈Kinh doanh văn phòng điều dưỡng tại nhà〉

● Trung tâm sẽ sắp xếp nhân viên có thể giao tiếp với khách hàng bằng tiếng mẹ đẻ
● Trung tâm luôn cung cấp các dịch vụ phù hợp nhất để mọi khách hàng đến từ mọi nền

văn hóa khác nhau có thể cảm thấy thoải mái.

Trung tâm dịch vụ ban ngày Hana no Kai
Trung tâm hướng tới một dịch vụ ban ngày có thể kết nối với mọi khách hàng.

● Chăm sóc tận tình cho người có chứng nhận cần được chăm sóc từ cấp độ 1-5, người
mất trí nhớ, người khuyết tật

● Tổ chức các hình thức giải trí đa dạng như chơi bài, xếp domino, câu đố, xếp hình, hát
karaoke,...

● Tổ chức những sự kiện nhỏ như tiệc sinh nhật, đi ngắm hoa, lễ hội hè, tiệc Giáng sinh,
picnic,...

Ban hỗ trợ giao tiếp
Trung tâm đồng sáng lập ban giao tiếp cùng thành phố Kobe và đã được ủy quyển vận hành

● Nhận tư vấn mọi vấn đề liên quan đến bảo hiểm điều dưỡng
● Miễn phí phí điều cừ nhân viên hỗ trợ giao tiếp ( Tối đa 1 giờ, 4 lần/ năm cho 1 người)
● Ngôn ngữ được hỗ trợ: Tiếng Việt, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc (Thời điểm

năm 2019)

Dịch vụ vẫn chuyển phúc lợi có phí
● Khách hàng phải là người có chứng nhận cần được chăm sóc hoặc là người khuyết

tật
● Trung tâm có đáp ứng các nhu cầu của khách hàng như đi bệnh viện, mua sắm…



Thực hiện đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyển
Nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội trong đó nhân quyền của cộng đồng thiểu số được
bảo vệ

● Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ nhân
quyền của người ngoại quốc (người nhập cư)

● Đề nghị các chính sách xây dựng xã hội cộng sinh
● Thúc đẩy các dự án hợp tác với cơ quan chính phủ

Những hoạt động điều tra, nghiên cứu
● Điều tra, nghiên cứu về lịch sử, hiện trạng, điều kiện sống và văn hóa của người nước

ngoài (người nhập cư)
● Xuất bản các tài liệu nghiên cứu về cộng đồng thiểu số,...
● Tổ chức hội nghị chuyên đề, phiên thảo luận và hội thảo

Đã phát hành
Năm 1999 Thật tốt khi có bạn bè ở nước Mĩ I

Bản báo cáo  STUDY TOUR của KFC ở Bắc Mỹ
Năm 2000 Thật tốt khi có bạn bè ở nước Mĩ II

Tập báo cáo nghiên cứu NPO của KFC ở Bắc Mỹ
Tài liệu học tiếng Nhật cho người Việt tại Nhật

Năm 2001 Tài liệu học tiếng Nhật FM cho người Brasil tại Nhật
Tìm hiểu về cộng đồng thiểu số tại Nhật I
Giáo dục tiếng mẹ đẻ cho trẻ em Nam Mĩ gốc Nhật

Năm 2003 Tài liệu học tiếng Nhật cho người nói tiếng Tây Ban Nha
Tìm hiểu về cộng đồng thiểu số tại Nhật II
Thông tin y tế cho người nước ngoài tại Nhật
Sách hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi Hàn Quốc tại Nhật
Tài liệu báo cáo nghiên cứu về quốc tế hoá khu vực năm 2002

Năm 2004 Tài liệu báo cáo nghiên cứu về quốc tế hoá khu vực năm 2003
Năm 2005 Tìm hiểu về cộng đồng thiểu số tại Nhật III

- Quyền sinh sống của người cao tuổi trong cộng đồng thiểu số tại Nhật
Năm 2007 Tạp chí Kỉ niệm 10 năm thành lập KFC “風”
Năm 2012 Sách giáo khoa tiếng Nhật giao tiếp I “Nadeshiko Japaneses”
Năm 2013 Sách giáo khoa tiếng Nhật giao tiếp II “Nadeshiko Jpanese II”

Sổ tay mẫu tử bản tiếng Việt (Bản thành phố Kobe)
Năm 2014 Báo cáo hoạt động viện trợ người cao tuổi mô hình cộng sinh đa văn hoá
Năm 2015 Sự quan trọng của việc cho con trẻ đọc sách

(Sách thúc đẩy đọc sách-bản dành cho người ngoại quốc)
Báo cáo hoạt động viện trợ động đất phía Đông Nhật Bản của KFC

Năm 2017 Tạp chí Kỉ niệm 20 năm thành lập KFC
Bản báo cáo hoạt động chương trình thúc đẩy sự phát
triển của trẻ em và thanh thiếu niên ngoại quốc
Sổ tay viết Hán tự vui bằng bút lông



Tổ chức pháp nhân
Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài định trú Kobe (KFC)

Trụ sở KFC
〒653-0038
Kobe-shi, Nagata-ku, Wakamatsu-cho, 4-4-10 Asta Questa, Kitato 502
Số điện thoại : 078-612-2402
Fax: 078-612-3052
Email: kfc@social-b.net
Giờ hoạt động: 9:30-18:00 Thứ 2- 6

TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ EM ĐA VĂN HOÁ (MOI)
〒 653-0038
Kobe-shi, Nagata ku, Wakamatsu-cho, 4-4-10 Asta Questa, Kitato 501

DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG HANA  (Mã số doanh nghiệp 2870601909)
VẬN CHUYỂN PHÚC LỢI CÓ PHÍ (Mã số đăng kí Shinnpeifuku số 129)
〒653-0038
Kobe-shi, Nagata-ku, Wakamatsu-cho 4-4-10 Asta Questa, Kitato 502
Tel: 078-646-8670 ( Điều dưỡng tại nhaf)
Tel: 078-646-8671 ( Hỗ trợ chăm sóc  tại nhà)
Tel: 078-612-2402 ( Vận chuyển phúc lợi có phí)
Fax: 078-612-3052
Email: qqeu6ae9k@silk.ocn.ne.jp
Giờ hoạt động:9:30-17:30 Thứ 2-6

TRUNG T M DỊCH VỤ BAN NGÀY HANA NO KAI(Mã số doanh nghiệp 2870601172)
〒653-0038
Kobe-shi, Nagata-ku, Wakamatsu-cho 4-2-5 Asta Pier, Shinnagata Esta Garden 2F
Tel/Fax: 078-612-2408
Email: bamboo@social-b.net
Giờ hoạt động:9:30-17:30 Thứ 2-6

NHÀ TẬP THỂ HANA (Mã số doanh nghiệp 2890600105)
CHĂM SÓC TẠI NHÀ ĐA CHỨC NĂNG QUY MÔ NHỎ HANA
(Mã số doanh nghiệp 2890600121)
〒653-0031 Kobe-shi, Nagata-ku, Nishishiriike-cho, 2-4-28
Tel: 078-798-5475 (Nhà tập thể)
Tel: 078-798-5474 (Điều dưỡng tại nhà đa chức năng quy mô nhỏ)
Fax: 078-798-5476
Email: ghhana@titan.ocn.ne.jp
Giờ hoạt động Quanh năm

TRUNG T M QUỐC TẾ FUTABA
Học xá Futaba (Trung tâm hỗ trợ nhân lực khu vực Thành phố Kobe)
〒653-0042 Kobe-shi, Nagata-ku, Futaba-cho, 7-1-18,1F 1-5
Tel: 078-747-0280 Fax:  078-747-0290
Email: fic@tbz.t-com.ne.jp

mailto:kfc@social-b.net
mailto:qqeu6ae9k@silk.ocn.ne.jp
mailto:bamboo@social-b.net
mailto:ghhana@titan.ocn.ne.jp
mailto:fic@tbz.t-com.ne.jp


Giờ hoạt động Thứ 4,5,6,7:  10:00 – 20:30
Thứ 3, Chủ nhật, Ngày lễ: 10:00 – 19:00
Đóng cửa vào Thứ 2,Tết ( 28/12 – 5/1)

(Mở cửa thứ 2 nếu trùng với ngày lễ, và đóng cửa bù vào thứ 3)


