ベトナム語

Nếu gặp tai nạn giao thông,
trước tiên phải làm gì?
Tinh thần của chúng ta sẽ bấn loạn nếu gặp tai nạn bất thình lình. Vậy thì, chúng ta hãy học từ bây
giờ để có thể hành động bình tĩnh khi không may nó xảy ra. Tai nạn xe hơi và xe đạp cũng xảy ra rất
nhiều. Hãy ưu tiên việc xác nhận tên tuổi, địa chỉ liên lạc, tình trạng tai nạn, chẩn đoán của bác sĩ
đối với người bị tai nạn lên hàng đầu.
Hãy dừng, đỗ xe hơi và xe đạp vào nơi an toàn.
(Phòng tránh tai nạn lần 2)
Gọi điện thoại tới số cấp cứu 119.
Khi có người bị thương hãy gọi số cấp cứu 119.
Gọi điện thoại tới số cảnh sát 110
・ Không rời khỏi hiện trường cho tới khi cảnh sát tới.
・ Nếu cảnh sát tới thì hãy trình bày tình trạng tai nạn cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát sẽ kiểm tra
hiện trường tai nạn.
Đi bệnh viện
Khi phát sinh tai nạn, đôi khi chúng ta nghĩ là bị thương nhẹ, nhưng cũng có trường hợp thực
ra bị thương rất nặng. Hãy nhanh chóng đi đến bệnh viện, và nhờ bác sĩ thăm khám.
Nộp đơn xin「Giấy chứng nhận tai nạn giao thông」
Sẽ cần đến「Giấy chứng nhận tai nạn giao thông」khi làm các thủ tục liên quan đến tai nạn lao
động, chẳng hạn như để nhận tiền bảo hiểm.
Theo nguyên tắc, nếu quá thời hạn 5 năm đối với tai nạn giao thông gây thương tích cho người,
và quá 3 năm đối với tai nạn giao thông gây thiệt hại tài sản thì sẽ không được cấp “Giấy chứng
nhận tai nạn giao thông”. Có thể ngay lúc gặp tai nạn giao thông, sẽ nghĩ là không cần thiết,
nhưng sau vài năm cũng có khi cần dùng tới. Đặc biệt, khi bị tai nạn chết người, hoặc bị thương
nặng hãy nộp đơn xin giấy chứng nhận.
※ Nếu không làm đơn nộp cho cảnh sát thì sẽ không được cấp “Giấy chứng nhận tai nạn giao
thông”. Hãy nhớ nộp đơn cho cảnh sát.

▇ Cách nộp đơn
Có thể nhận tờ mẫu đơn xin tại Trung tâm vận hành an toàn xe hơi, sở cảnh sát, đồn cảnh sát,
văn phòng đồn trú cảnh sát, công ty bảo hiểm bồi thường.
Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, thì nộp đơn. Phương thức nộp có thể qua bưu điện, đến
quầy trực tiếp, hoặc nộp trên internet. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại trang chủ Trung
tâm vận hành an toàn xe hơi
Trung tâm vận hành an toàn xe hơi: Giấy chứng nhận về tai nạn giao thông
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/112/Default.aspx
（Tiếng Nhật）
https://www.jsdc.or.jp/en/tabid/142/Default.aspx
(Tiếng Anh)
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FICEC thực hiện tư vấn đời sống
từ thứ 2 ～ thứ 6 10 giờ ～16 giờ
Sau khi đến Nhật, con trai tôi đang học năm 4 tiểu học được 6 tháng, và cháu bị bắt nạt ở trường.
Hôm trước, cháu không thể chịu đựng được nên đã phản kháng lại, sau đó bị thầy hiệu trưởng
gọi lên làm việc. Tại Trung Quốc, nếu bị bắt nạt thì sẽ phản kháng, sau đó hai bên sẽ thoải mái
hơn và làm hòa với nhau, điều này là bình thường. Ở Nhật, phải chịu đựng hay sao?
Khi sống ở Nhật, hòa hợp với nguyên tắc của Nhật ở mức độ nào đó thì sẽ dễ sống hơn.
Trường học là một xã hội thu nhỏ. Cho dù là trường học thì việc bắt nạt cũng không thể tha thứ. Cũng
cần phải làm việc với Trường học để không còn sự bắt nạt. Vì lẽ đó, bạn hãy hỏi kỹ và lắng nghe con
trai của mình nhiều hơn.
Tôi là người đang nhận trợ cấp xã hội. Tôi đang bao bọc, cất giấu người bạn bị bạo hành. Hãy
giúp tôi thực phẩm.
Người đang nhận trợ cấp xã hội thì không thể bao bọc người khác. Hãy khuyên bạn của mình đến Ủy
Ban và gặp nhân viên chuyên trách về bạo hành để được tư vấn ngay. Việc “cưu mang cất giấu bạn” có
thể bị xem là hành vi bất chính, và bạn có thể bị cắt trợ cấp xã hội.
Người nhận trợ cấp xã hội ngoài việc “không được cho người khác ở trọ lại” còn có các nghĩa vụ sau:
① Không được gửi tiền trợ cấp xã hội về quê hương (đất nước của mình)
② Không được dùng để trả nợ
③ Không được mua đồ không cần thiết và đồ đắt tiền
④ Khi muốn về nước tạm thời, phải liên lạc với người giám hộ (trong thời gian đó sẽ không được nhận
trợ cấp)
⑤ Bị hạn chế uống rượu bia, hút thuốc và chơi trò chơi cờ bạc.
⑥ Khi có thu nhập phải báo cáo cho người giám hộ về tình trạng thu nhập.
Không dùng tiền trợ cấp lãng phí, cố gắng nhanh nhất có thể tìm công việc vừa với năng lực của mình,
nổ lực để tự lập

Tuyển tình nguyện viên
FICEC đang được hỗ trợ bởi công
sức của rất nhiều tình nguyện viên.
Chúng tôi đang cần tuyển biên dịch, thông
dịch, và nhân viên tư vấn đời sống.
Bạn có thể điều chỉnh thời gian, ngày giờ,
nội dung hoạt động theo tình hình của mình
để tham gia.
Hãy liên hệ cho chúng tôi （049-256-4290）

Thông tin hữu ích từ Sở quản lý lưu
trú xuất nhập cảnh dành cho người
nước ngoài đang sống tại Nhật sẽ
được gửi đến bằng mail
『Xuất nhập cảnh, thông tin lưu trú, hỗ
trợ lưu trú, chính sách hải quan,…』
● Ai cũng có thể đăng ký nếu có địa chỉ E mail
● Tự mình có thể chọn thông tin được gửi.
● Thông tin mới nhất và thông báo sự kiện sẽ được
gửi tới.

Tiếng Nhật

Tiếng Nhật giản đơn

Tái hoạt động trở lại
FIFEC Lớp học tiếng Nhật
Thứ 5 hàng tuần、
10：00～12：00
Cùng nhau học tiếng
Nhật nhé
Hãy trao đổi với chúng
tôi nếu bạn muốn học
vào ngày khác.

FIFEC Club trẻ em người
nước ngoài
Thứ 7 hàng tuần、9：00～12：00
Các bé học sinh tiểu học, trung học,
và phổ thông gốc người nước
ngoài ơi, hãy cùng nhau học bài ở
trường và học tiếng Nhật nhé. Có
cả thời gian cùng nhau chơi nữa
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