
Quyên góp nhân 
hậu' Gijang chia 
sẻ

Tất cả 
cố lên

Cảm ơn 
đã cùng 

đồng hành

Từ ngày 5 tháng 3, huyện Gijang-gun đã gom quỹ quyên góp và 
đang hỗ trợ tối thiểu là 400 nghìn won và tối đa 1 triệu won cho 
những cư dân gặp khó khăn trong sinh sống do Corona 19. 

Trẻ em hiệp hội nhà trẻ huyện Gijang-gun 
đang cầm tờ giấy hiện nội dung về khắc 
phục thành công Corona 19, thể hiện tiềm 
lực của Hàn Quốc. 

 Khoảng tiền này được chi vào thu nhập cơ bản thiên tai 100 nghìn 
won và tầng lớp có thu nhập thấp riêng biệt, để thúc đẩy nền kinh tế 
địa phương. Hiện tại, hành trình thử thách chia sẻ để giúp tầng lớp có 
thu nhập thấp được nối tiếp và từ ngày 23 tháng 3 đã nhận được 172 
trường hợp, với số tiền lên tới 144 triệu 121 nghìn 830 won (tính đến 
ngày 24 tháng 4).
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Lắp đặt quầy đi bộ thông qua hai 
chiều tại trạm y tế Gijang-gun

Giúp ' Chipkhoc' ở nhà đầy vui vẻ

Thư viện huyện Gijang-gun
(Thư viện Gijang, Thư viện Jeonggwan)

Trạm y tế Gijang-gun đã lắp đặt một quầy đi bộ thông qua hai chiều, ở phòng khám chỉ 
định vào ngày 21 tháng 4, để kiểm tra Corona19         với người nhập cảnh từ hải ngoại 
v.v... một cách hiệu quả. Các phòng khám chỉ định loại lều áp lực âm thanh vốn có thì cần 
phải có nhân viên y tế và nhân viên kiểm tra mặc quần áo phòng dịch vào trong lều để 
lấy mẫu xác nghiệm, nhưng quầy đi bộ hai chiều này thông qua thay đổi bộ lọc đơn giản, 
có thể đều chỉnh áp lực âm thanh và áp lực mạnh. Ngoài ra, nhân viên y tế có thể lấy mẫu 
xác nghiệm một cách an toàn trong quầy mà không cần mặc quần áo phòng dịch. Quầy 
đi bộ thông qua thì sau 5 phút thông gió tự nhiên sẽ có thể tiếp tục kiểm tra. 

Ủ rượu tảo biển truyền thống 
bằng rong biển và tảo bẹ 
Trung tâm nghiên cứu nuôi trồng tổng hợp tảo biển huyện Gijang-gun đã tận dụng rong 
biển và tảo bẹ để bắt đầu khai thác rượu truyền thống tảo biển. Trung tâm nghiên cứu 
sẽ sản xuất rượu truyền thống từ rong biển và tảo bẹ, kiều mạch và gạo nếp do nông dân 
và người nuôi cá sản xuất. Trung tâm dự định sẽ làm 30 lít rượu truyền thống trong hai 
lần vào mùa xuân và mùa thu, sau đó sẽ tham khảo ý kiến thông qua hội thử rượu để 
phát triển loại rượu truyền thống ngon nhất .

Dịch vụ cho mượn sách an toàn đang được hiện hành. Nếu 
chọn quyển sách mình mong muốn và chọn thời gian 
nhận trên trang chủ của thư viện, thì sẽ có thể nhận được 
sách đã đăng ký vào ngày hôm sau, trong thời gian yêu cầu 
sáng (10~12 giờ) và chiều (15~17 giờ). Mỗi tuần 1 lần, có 
thể mượn tối đa 3 cuốn cho mỗi người. Dịch vụ mượn 
sách hy vọng ngay tại hiệu sách gần khu vực đang được 
vận hành là một dịch vụ mượn sách          muốn đọc mới tại 
hiệu sách gần nhà và trả sách ở thư viện sau khi đọc.

Trung tâm Giáo dục Trẻ em huyện 
Gijang-gun
Dịch vụ lái xe qua mượn đồ chơi đang được vận hành. Vào 
trang chủ của trung tâm, tìm kiếm đồ chơi cho thuê và 
đăng kí qua điện thoại. Có thể nhận trong từ thứ Ba đến 
thứ Bảy, tại quầy cho thuê đặc biệt ở bãi đậu xe của trung 
tâm. Thời gian thuê đồ chơi là 2 tuần và dụng cụ giáo dục 
trẻ em là 4 tuần. Phụ huynh và con em có thể tham gia: 
múa Zumba , Yoga trẻ em và các chương trình nấu ăn phát 
trực tiếp cũng đang được thực hiện.

Viện Khoa học Quốc gia Busan
Hoạt động chương trình giáo dục thí nghiệm khoa học 
trực tuyến bằng kênh YouTube. Đang giới thiệu nhiều trải 
nghiệm đa dạng như: làm phô mai, làm trứng xào v.v..., lấy 
nấu ăn làm chủ đề nội dung chương trình, dùng vật phẩm 
tái sử dụng làm nhạc cụ và làm nổi cà chua bằng muối, v.v.

Viện bảo tàng Jeonggwan
Vui chơi viện bảo tàng trực tuyến đang được hoạt động. 
Kế hoạch triển lãm đặc biệt, truyện cổ tích, v.v... được phục 
vụ bằng video, với thời gian chơi là khoảng 5 phút, nên trẻ 
em có thể xem mà không nhàm chán. Cũng có thể tải các 
tài liệu học tập liên quan đến đồ đất nung hình ngôi nhà và 
đồ đất nung hình con chim, là những di vật đại diện của 
viện bảo tàng Jeonggwan.

Viện bảo tàng thành phố Busan
Đang hoạt động dịch vụ triển lãm trực tuyến VR và hướng 
dẫn âm thanh. Có thể xem <Shiota Chiharu : run rẩy của 
tâm hồn > <triển lãm Kim Jong Hak-tác giả mỹ thuật hiện 
đại Hàn Quốc> trên trang chủ của viện mỹ thuật.
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