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Ngày 1 tháng 9 của 99 năm trước đã xảy ra một trận động đất lớn ở vùng Kanto, với số người chết và 

mất tích lên tới 105 nghìn người ở trọng tâm Tokyo và Kangawa. Để không quên thảm họa đã xảy ra do 

trận động đất này, người ta đã quyết định lấy “ngày 1 tháng 9 là ngày phòng chống thiên tai”, là ngày 

chuẩn bị các vật dụng để đề phòng thảm họa do thiên tai gây ra. 

Ở Nhật, không có gì ngạc nhiên bởi động đất lớn có thể xảy ra bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. Không chỉ 

động đất, mà còn thảm họa do bão, mưa lớn, tuyết lớn, lốc xoáy, do núi lửa phun trào. Nếu như núi Phú 

Sĩ, hay núi Asama xảy ra việc phun trào núi lửa thì tỉnh Saitama cũng phải chịu ảnh hưởng. Thông qua 

“ngày phòng chống thiên tai” hãy suy nghĩ bảo vệ bản thân trước thiên tai ! 

◆ Hãy kiểm tra bản đồ dự báo khu vực chịu thiên tai của nơi mình sinh sống 

Bản đồ dự báo khu vực chịu thiên tai là bản đồ hiển thị khu vực có khả năng cao sẽ chịu ảnh hưởng của 

thiên tai trên bản đồ. Bản đồ này có thể dự báo thiệt hại do thiên tai của khu đất nơi bạn đang sống. 

Hãy xác nhận “địa điểm lánh nạn” và “Đường đi tới nơi lánh nạn” khi xem bản đồ dự báo khu vực chịu 

thiên tai. 

Ｑ．Có thể lấy Bản đồ dự báo khu vực chịu thiên tai ở đâu? 

Ａ．Có thể lấy tại ỦY ban quận, thành phố, thị xã nơi bạn sinh sống. 

◆ Hãy mô phỏng hành động bảo vệ bản thân 

Khi bị động đất, thiên tai tự nhiên ghé thăm, trước tiên phải tự mình 

lánh nạn tới nơi an toàn, đề phòng các dư chấn và cháy nổ. 

◆Thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai 

Gia đình hãy nói chuyện với nhau và quyết định nơi lánh nạn khi 

không may xảy ra thảm họa. 

⇒ Nơi lánh nạn được quy định theo từng khu vực (Tòa nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, cơ sở 

công cộng...)  

① Quyết định phương thức liên lạc với gia đình, người thân, bạn bè khi không thể sử dụng điện thoại.   

⇒ Số điện thoại truyền thông tin dùng khi có thiên tai (171) là dịch vụ có thể đăng ký, xác nhận thông 

qua giọng nói về thông tin có an toàn hay không bằng cách nhấn số điện 

thoại tại vùng đang bị thiên tai.   

※ Có thể sử dụng điện thoại NTT Higashi Nihon・điện thoại tham gia NTT 

Nishi Nihon, điện thoại di động Docomo NTT . 

② Chuẩn bị đầy đủ khi thiên tai xảy ra “thực phẩm của 3 ngày nhân với số 

người”  

⇒ Có bán thực phẩm có thời gian bảo quản dài hạn là 5 năm. Với phương 

cách là dự trữ lượng thực phẩm của 3 ngày, mua nhiều gạo, đồ hộp, thực phẩm đóng gói sẵn.  

Ngày 1 tháng 9 là  
ngày phòng chống thiên tai  

Bạn có biết???? 

1.Bạn có biết nơi lánh nạn trong khu vực có ở đâu không?《Có・Không》 

2.Bạn có biết cần dự trữ lượng nước và lương thực là bao nhiêu không?《Có・Không》 

3.Bạn có biết nên gọi vào số nào khi có hỏa hoạn xảy ra không《Có・Không》 

4.Bạn có biết cách sử dụng bình cứu hỏa không? 《Có・Không》 

Thành phố Fujimino 

Bản đồ dự báo  

khu vực chịu thiên tai 

Thành phố Fujimi 
Hướng dẫn phòng chống 

thiên tai 
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Tôi là người Philipin có visa vĩnh trú. Trường hợp tôi muốn ly hôn với chồng thì tôi có cần 

phải lên Cục xuất nhập cảnh để làm thủ tục gì không??  

Người đặt câu hỏi này không cần phải làm thủ tục gì cả. Tuy nhiên, những người đang lưu trú với tư 

cách đoàn tụ gia đình, kết hôn với người Nhật, kết hôn với người có visa vĩnh trú-hay còn gọi là visa phụ 

thuộc, chỉ trường hợp lưu trú với tư cách visa phụ thuộc, thì khi ly hôn với người phối ngẫu, hoặc người 

phối ngẫu bị chết phải nộp đơn lên Cục xuất nhập cảnh trong vòng 14 ngày. Nếu chậm trễ có thể bị xử lý 

đóng phạt dưới 20 man, hoặc có thể bị ảnh hưởng tới quá trình xin visa của lần tiếp theo. 

Tôi là người Trung Quốc, tôi đã sinh sống ở tỉnh Saitama được 3 năm. Con trai tôi ở Trung 

Quốc đã 18 tuổi, sau tốt nghiệp cấp 3 có dự định sẽ đến Nhật. Tôi đã tìm được trường tiếng 

cho con học rồi, nhưng tôi muốn hỏi có lớp học tiếng Nhật cơ bản miễn phí nào trước khi 

nhập học không?   

Trong tỉnh saitama có rất nhiều lớp tiếng Nhật miễn phí do người Nhật làm tình nguyện viên, hay các 

đoàn thể kinh doanh phi lợi nhuận. Hãy liên hệ Uỷ ban nơi mình sinh sống để biết thêm thông tin về lớp 

học tiếng Nhật ở gần khu vực sinh sống. Hơn nữa, bạn có thể tìm kiếm lớp học tiếng Nhật của「Hiệp hội 

giao lưu quốc tế tỉnh Saitama (https://sia1.jp/foreign/japanese/)」. Nếu tìm được lớp học có địa điểm 

và thời gian phù hợp thì chỉ cần đến lớp mà không cần phải hẹn trước. Hãy cố gắng nhé!!! 

    

 

 

 

 

 

 

Thành phố FUJIMINO 

『Sách hướng dẫn sinh hoạt  

bản tiếng nước ngoài』 

FICEC thực hiện tư vấn đời sống cả thứ 7 và chủ 

nhật thứ 2 ～thứ 7 10:00～16:00,  

chủ nhật 13:00～16:00 

Từ tháng 9 sẽ mở cửa bắt đầu từ 2 giờ chiều ngày 

chủ nhật tuần đầu tiên mỗi tháng. Nội dung sẽ tập 

trung hội thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh trong 

vòng 90 phút. Bạn có muốn vừa uống trà lại vừa 

kết bạn không? 

●Ngày giờ/Ngày 2 tháng 10 (chủ nhật) 14:00～

15:30 

●Địa điểm/ Trung tâm giao lưu quốc tế Fujimino 

●Phí tham gia／500 yên (tiền trà) 

●Số lượng／12 người 

●Đăng ký ／049-256-4290 

 

“Triễn lãm tranh” dành cho  

trẻ em gốc ngoại quốc 

Buổi triễn lãm đã tổ chức tại cơ sở gần nhà đã kếtthúc 

vào tháng 8, từ tháng 9 sẽ tổ chức trưng bày tại FICEC. 

Hãy đến xem 44 bức tranh của 33 trẻ em  thuộc 9 

quốc gia. 

Có rất nhiều thông tin quan trọng như làm 

đơn chuyển đến chuyển đi, kết hôn, sinh con, 

thuế má, cách bỏ rác, thẻ bảo hiểm, phúc lợi 

và y tế, phúc lợi trẻ em, trường học.  

Sách này được trao ở phòng cộng đồng Ủy 

ban thành phố, phòng cộng đồng, trung tâm 

giao lưu quốc tế Fujimino.   

Miễn Phí 

・Tiếng Anh 

・Tiếng Nhật giản đơn 

・Tiếng Trung Quốc 

・Tiếng Philippin 

・Tiếng Bồ Đào Nha 

・Tiếng Hàn Quốc 

・Tiếng Việt 

・Tiếng Nepal 

https://sia1.jp/foreign/japanese/)

