ベトナム語

Cái đó không chừng là lừa đảo！
Nếu nghĩ 「sao kỳ vậy...」 thì hãy nhờ tư vấn
Ở Nhật, số người mất tiền và mất tài sản vì gặp lừa đảo (sagi) đang
tăng lên. Người nước ngoài cũng không ngoại lệ. Lừa đảo tiền ảo,
lừa đảo hóa đơn khống, kiếm thêm thu nhập bằng nghề phụ, thu thập
thông tin, lừa đảo hoàn trả tiền, lừa đảo kết hôn, lừa đảo trên mạng,
lừa đảo click vào link giả mạo, lừa đảo trên instagram..có thể xảy ra
với bất kỳ ai, không kể tuổi tác, giới tính hay quốc tịch.
Lần này chúng tôi sẽ giới thiệu một loại lừa đảo mà người bị hại đang tăng lên,
gọi là “lừa tình”. Hãy cẩn thận chú ý để không bị rơi vào bẫy lừa.
≪Ví dụ１≫
Bắt đầu trao đổi thông tin liên lạc bằng line với người Mỹ, quen biết thông qua app hẹn hò. Đối phương
sẽ liên lạc mỗi ngày. Hai người trao đổi tâm sự với nhau rất cởi mở, tình cảm và thân mật. Lúc đầu có
cảm giác hơi nghi ngờ, nhưng sau mỗi lần liên lạc thì cảm thấy dần dần tin tưởng.
Thông qua mạng xã hội SNS (đặc biệt là line), thì câu chuyện kết hôn giữa hai người chưa từng gặp
mặt cũng được đề cập, và rất nhiều thông tin khác cũng được trao đổi. Trong số đó, đối tượng sẽ mang
tới câu chuyện rủ rê đầu tư như, hãy đầu tư và cùng nhau làm giàu, hay nhất định sẽ thắng nên “vì
tương lai hai đứa hãy cùng nhau đầu tư”, hay hãy bán các mặt hàng nước ngoài ở Nhật để làm
giàu...Phương thức thì có rất nhiều. Nhưng điểm mấu chốt là thông qua mạng xã hội SNS để thì thầm lời
yêu thương ngọt ngào, và chắc chắn sẽ yêu cầu về thanh toán tiền.
≪Ví dụ２≫
Tôi 35 tuổi, là người Philippin. Chồng tôi mất cách đây 10 năm, và tôi sống một mình từ đó. Thông qua
chat tìm bạn, tôi đã quen biết người đàn ông Mỹ, và bắt đầu liên lạc qua mail. Mỗi ngày anh ấy đều gửi
mail hỏi thăm ân cần, và anh ấy hứa hẹn kết hôn với tôi, nên tôi đã gửi cho anh ấy 100 man yên. Sau đó,
thì anh ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi, và số tiền đã gửi cho anh ta đã không được hoàn trả lại.
≪Ví dụ 3≫
Tôi là người Nhật. Thông qua mạng xã hội SNS tôi quen biết một thiếu nữ Nam Á, thiếu nữ này đã gửi
mail cho tôi “Muốn đến Nhật để học, và có gửi đồ qua mong tôi nhận giúp” “Muốn tôi gửi cho cô ấy 35
man yên phí nhận đồ ”.
Không được hứa hẹn nhận hàng và tiền một cách dễ dãi. Nếu chuyển tiền đi, nghĩa là tiền đó sẽ không
bao giờ quay lại.
◇Khi gặp trường hợp như vậy hãy gọi vào “đường dây nóng 188 hot line người
tiêu dùng”.
Để không phải gặp những trường hợp lừa đảo như thế này, thì việc phải đề cao cảnh
giác mỗi ngày là rất quan trọng. Tuy nhiên nếu là người bị hại thì hãy gọi tới “đường
dây nóng 188 hot line người tiêu dùng” để tham vấn. Cảnh sát là ｢110｣, xe cứu hỏa
và xe cứu thương là ｢119｣, khi gặp rắc rối trong vấn đề tiêu dùng và lừa đảo thì giống
như vậy hãy gọi vào“đường dây nóng 188 hot line người tiêu dùng”.
◇Cũng có thể gọi tới trung tâm giao lưu quốc tế Fujimino
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FICEC thực hiện tư vấn đời sống
từ thứ 2 ～ thứ 6 10 giờ ～16 giờ

Tôi cần tiền ngay, tôi muốn có việc làm, tôi phải làm sao?
Bạn có thể tìm kiếm「Việc làm cho người nước ngoài」bằng điện thoại, hoặc trên tạp trí tuyển dụng, tìm
người có đặt ở các nhà ga hoặc siêu thị. Cũng có thể ứng tuyển trực tiếp tại các cửa tiệm có dán giấy
「Tuyển nhân viên」mà mình nhìn thấy khi đi trên đường.
Hoặc đăng ký thông tin cho công ty giới thiệu việc làm CREATIVE, và nói với họ rằng tôi cần công việc
trả lương theo ngày. Tùy theo mùa vụ việc làm nhiều mà họ sẽ tìm công ty có tuyển theo thời vụ và giới
thiệu cho.
Cho dù là phương pháp nào thì cũng cần phải có thẻ lưu trú. Lại nữa, dù có công việc「Người nước
ngoài OK, không cần tiếng Nhật」nhưng nếu có biết tiếng Nhật thì phạm vi công việc sẽ được mở rộng
hơn. Khi sống ở Nhật thì việc hiểu biết tiếng Nhật sẽ rất tiện lợi.

Tôi là người sống quá thời hạn nên không có visa. Tôi muốn được tiêm vacxin, tôi
phải làm gì?
Về việc tiêm vacxin, chính phủ đã có bài phát biểu vào tháng 5 năm nay rằng sẽ tiêm vacxin cho cả
người nước ngoài không có tư cách lưu trú（người nước ngoài ở quá thời hạn, hoặc người được cấp
visa tạm thời. Về cơ bản, phiếu tiêm vacxin sẽ được gửi cho cả những người không có visa, nhưng
hiên tại thì vẫn chưa biết thế nào. Nếu không có phiếu tiêm vacxin mà bệnh viện vẫn chấp nhận tiêm thì
tôi nghĩ điều này khó xảy ra, do đó tôi nghĩ là vẫn phải chờ đến khi có phiếu thôi.
（Iwahashi POSSE

Tổ chức NPO）

Hãy liên lạc với FRESC 03-5363-3015 và FICEC 049-269-6450

Cuộc thi vẽ tranh

Hãy sử dụng『Tái sử dụng đồng
phục, quần áo thể dục, thể thao』

Nộp tác phẩm dự thi
■Chủ đề /「Mặt của mình」
「Gia đình」
「Không chủ đề
■Tư cách ứng tuyển /
①Người đang sống và học tập tại Fujimino shi, Fujimi
shi, Miyoshi machi
②Người có lịch sử tham gia hoạt động tại Trung tâm
giao lưu quốc tế Fujimino
③Trẻ em có gốc người nước ngoài dưới 18 tuổi
■ Chất liệu tranh vẽ /
Sơn・Màu bột pha keo・Sáp màu・Bút lông vẽ màu・
bút chì màu〔Sơn được chuẩn bị tại FICEC〕
■Kích cỡ/Tự do
Giấy vẽ có tại FICEC
■Kỳ hạn/Đến ngày 31 tháng 3 năm 2022
■Group dự thi/
Group A Từ năm 2 tiểu học trở xuống.
Group B Từ năm 3 đến năm 6 tiểu học
Group C Từ năm nhất trung học tới năm 3 phổ thông
(Đến 18 tuổi)
■Giải thưởng/Có giải thưởng tham dự cho tất cả mọi
người
Trao giải vàng, bạc và khuyến khích cho các group.
（ Thưởng hiện vật như/Máy tính bảng, tai nghe
bluetootht...）
Bài dự thi sẽ được trưng bày tại khu triển lãm Ủy ban
hành chính...
■Đăng ký/kýTrung tâm giao lưu quốc tế Fujimino
049-256-4290 Phụ trách/An･Yamahata
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Trung tâm tư vấn tổng hợp Fukushi thành
phố Fujimino, đang nỗ lực tái sử dụng lại
quần áo đồng phục, quần áo thể dục, thể
thao...của các trường trung học công lập
trong thành phố.
Những người cần quần áo đồng phục hay
quần áo thể dục thể thao do chuyển
trường, hay phải thay mới sẽ được tặng
miễn phí. Hãy sử dụng nhé.
Vì ở khu Oichu, Oitochu cũng đang nổ lực
giống như vậy, nên hãy liên lạc với các
trường trung học）
Liên lạc/Trung tâm tư vấn tổng hợp
Fukushi thành phố Fujimino Nijiiro
049-265-6300

Đã xuất bản bản tiếng Nepal trong
「Sổ tay hướng dẫn đời sống」
thành phố Fujimino.
Giới thiệu chi tiết các thủ tục
hành chính, dịch vụ,
cách sinh hoạt đời sống ở Nhật.
Có cả bản dịch tiếng Anh, tiếng Nhật giản
đơn, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng
Philippin, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt và
tiếng Nepal. Cấp miễn phí tại FICEC

