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Chúng tôi nghĩ mọi người đang mong chờ một năm mới thật bình an và ấm áp. 

Tuy nhiên, cái chết của con người thì nó đến rất bất ngờ vào một ngày nào đó. Và, chúng ta phải 

làm rất nhiều những thủ tục vào lúc mà chúng ta không thể tiến lên phía trước do mất đi người quan 

trọng trong gia đình. Đơn xin thay đổi chủ hộ lag thủ tục phải làm ở Uỷ ban hành chính. Ngoài ra, 

chúng ta phải đến ngân hàng để làm thủ tục thay đổi tên tài khoản tiết kiệm, rồi phải đến bệnh viện 

để xin giấy chứng tử. Nếu người mất có giấy phép lái xe thì chúng ta phải đến sở cảnh sát để trả lại. 

Không phải mọi thủ tục đều thực hiện tại Uỷ ban hành chính.  

Và, ngoài việc mất do tai nạn ngoài ý muốn, hay đột tử, thì trong thời đại sống chung với covid 
như hiện nay, cũng có trường hợp không được gặp mặt một lần trong quá trình nhập viện để trăn trối 
những thông tin quan trọng cuối cùng mà cứ thế mất đi. 

 

“Trăn trối những thông tin quan trọng” nghĩa là nhiều nội dung giao dịch đã sử dụng của cá 

nhân khi còn sống. 

1. Sổ tài khoản ngân hàng, con dấu, thẻ ngân hàng để ở đâu, mật khẩu là gì? 

2. Mật khẩu đăng nhập máy tính đang dùng, nội dung hợp đồng.  

3. Mật khẩu điện thoại, nội dung hợp đồng. 

4. Nội dung hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng, tình trạng sử dụng và mật khẩu. 

5. Nội dung hợp đồng bảo hiểm sinh mệnh.  

 

Chỉ cần vài ví dụ như này cũng đủ thấy toàn là những “thông tin không biết”. 

Nơi lưu giữ giấy chứng nhận lương hưu, giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm 

người già, chứng nhận bảo hiểm sức khoẻ, sổ ngân hàng, con dấu, hay những đồ vật có giá trị thì 

cho dù là người trong gia đình nhưng hầu như đều không biết.  

Chỉ cần không biết mật khẩu là không thể mở được máy tính cũng không thể rút tiền mặt. Có những 

chuyện như “người đã mất rồi, nhưng hợp đồng không cắt được, nên mỗi tháng vẫn bị gửi hoá đơn 

yêu cầu thanh toán”, cho nên hãy truyền đạt những thông tin quan trọng trước khi mất. 

 

Sử dụng sổ tay cuối đời 

Để tránh việc rủi ro khi không thể truyền đạt thông tin, có phương pháp tổng 

hợp “thông tin quan trọng cần thiết” vào sổ tay cuối đời.  

Sổ tay cuối đời là sổ chuẩn bị cho tình huống không may mà mình muốn nhắn 

gửi đến gia đình, bạn bè hay ghi chú những nguyện vọng của bản thân.  

Nếu có thể ghi sẵn các thông tin về tài sản chẳng nhạn như tiền tiết kiệm, bất 

động sản, tình trạng tham gia bảo hiểm, thì sau khi mình mất đi gia đình sẽ có 

thể tiến hành các thủ tục chuẩn bị mà không phải đắn đo. Sổ tay cuối đời có bán 

tại cửa hàng sách, và cũng có phát miễn phí.  

Vấn đề thừa kế II 

Một ngày nọ vào khi đó 
chuyện bất ngờ xảy ra 

 



 

 ◆◆ 9 ◆◆ 

ベトナム語 

 

 

Tôi đã gây ra tai nạn làm hại đồ đạc. Tôi đã làm đổ tường rào của cửa hàng ăn uống. Tôi 

không tham gia bảo hiểm tự nguyện. 

Đầu tiên, hãy liên lạc với cảnh sát. Sau đó hãy liên hệ với công ty bảo hiểm xe hơi mà mình tham gia. 

Bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc chỉ dùng để đền bù cho người bị, nếu đụng vào vật hay người ngồi cùng 

trên xe bị thương thì mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Nên nếu có xe hơi, ngoài việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc hãy tham gia bảo hiểm tự nguyện 

nữa nhé. Bảo hiểm tự nguyện bao gồm cả việc đền bù khi va chạm vật chất và cả cho xe nữa. Thêm nữa, 

bên bảo hiểm có thể tham gia trao đổi thương lượng với đối phương giúp mình. 

Hãy hướng dẫn cho tôi về kỳ thi có bản tiếng Nhật JFT-Basic. 

Khi bạn làm hồ sơ kỹ năng đặc định số 1 thì bắt buộc phải đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật N4 hoặc 

kỳ thi [JFT-Basic thi tiếng Nhật cơ bản]. So với kỳ thi JLPT thì số lần thực hiện thi sẽ nhiều hơn, 

sử dụng máy tính tại nơi thi, và có thể biết kết quả ngay sau khi bài thi kết thúc. Thời gian làm bài 

thi 60 phút. Nếu bị rớt có thể thi lại sau 45 ngày. Câu hỏi ngoài tiếng Anh còn được làm bằng 10 

ngôn ngữ khác và mình có thể chọn. 

Thông tin cụ thể xin hãy xem tại trang chủ này。Ａ 

Trong thủ tục xin kỹ năng đặc định số 1 thì sau đó phải thi kì thi theo lĩnh vực ngành 

đặc định (ví dụ như là ngành chế biến sản phẩm ăn uống chẳng hạn)Ｂ 

    

 

 

 

 

 

 

■ Hội triển lãm  
Từ 30/1 (thứ 2) - ngày 3/2 (thứ 6) từ 9:00 đến 17:00 

Sảnh trưng bày lầu 1 Uỷ ban thành phố Fujimino 

 

■ Hội giao lưu  
Ngày 5 tháng 2 (chủ nhật)  

10:00～15:30  

Fukutopia  

 

Tết của Nhật  

 “Treo Shimekazari” 

Kazari”Kazari” 

「しめ飾り」 

Tư vấn đời sống  

thứ 2 ～thứ 6  10:00～

16:00 

 

 Có rất nhiều đoàn thể tình 

nguyện viên hoạt động trong 

thành phố. FICEC cũng tham gia, 

mọi người hãy đến chơi nhé. 

 

Sau khi đón lễ Giáng 

sinh xong thì Nhật sẽ  

bắt đầu chuẩn bị để đón 

tết. Đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa giống như là gột rửa 

bụi bẩn của 1 năm. Để đón năm mới thì người ta sẽ 

làm Osechi mừng năm mới, trang trí nhà cửabằng 

Monmatsu, Kagamimochi, Shimekazari.  Người ta 

nói rằng nếu treo Shimekazari ở cửa thì sẽ làm cho 

căn nhà trở nên sạch sẽ, thần năm mới sẽ từ trên trời 

và trên núi xuống ghé thăm. Thông thường người ta 

sẽ treo Shimekazari từ khoảng ngày 25 -30 tháng 12, 

và sẽ lấy xuống vào ngày 7 tháng 1 năm mới. 

Chuẩn bị cho việc nhập học xong chưa? 

Có đồng phục và trang phục tập Juudou  

Những gia đình gặp khó khăn trong việc  

mua đồng phục mới do chuyển trường  

và nhập học, chúng tôi sẽ trao tặng  

miễn phí đồng phục cấp 2 và trang  

phục tập Juudou mà chúng tôi đã  

được quyên góp từ mọi người.  

Hãy liên hệ xin tư vấn với Trung  

tâm tư vấn tổng hợp Fukushi  

“yorisoi” - “nijiiro”. 

Trường trung học phổ thông Ooi, trường trung học 

phổ thông OoiHigashi nhận thu gom và tái chế đồng 

phục của các trường Trung học phổ thông. 

 

Thành phố Fujimino 

Hội giao lưu hoạt động thị dân. 

 

 


