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Tai nạn 

giao 

thông 

Số 110 

 

Khi xảy ra và gặp tai nạn giao thông 

１．Có chuyện gì？ 

 ２．Bao giờ và ở đâu？ 

３．Nêu rõ tình hình của tai nạn và thiệt hại. 

Tên tôi là ⚪⚪⚪ 

Số điện thoại là ⚪⚪-⚪⚪⚪⚪. 

※Gọi số này để thông báo cho cảnh sát. 

Tội 

phạm 

Số 110 
 

Khi bạn là nạn nhân của tội phạm và vụ án. 

１．Có chuyện gì？ 

 ２．Bao giờ và ở đâu？ 

３．Nêu rõ tình hình của tội phạm và vụ án. 

Tên tôi là ⚪⚪⚪⚪⚪. 

Số điện thoại là ⚪⚪-⚪⚪⚪⚪. 

※Gọi số này để thông báo cho cảnh sát 

※Số điện thoại này là số dùng trong trường hợp khẩn cấp. Không nhận tư vấn, giải 

đáp thắc mắc. 

※Trong trường hợp bệnh nhẹ có thể đi bằng xe riêng hoặc taxi thì không được sử 

dụng. 

 

 

 

（１）Về Hội tự quản khu phố 

Khu vực chúng ta có nhiều chủ đề để sáng tạo khu vực dễ sống. Trong chủ đề đó, chủ đề mà chỉ 

hành chính giải quyết được thì không nhiều nên hãy hợp tác để sáng tạo khu vực dễ sống. 

‘Muốn làm khu vực mình dễ sống hơn giờ này.’ ‘Muốn làm môi trường mà trẻ em có thể chơi và 

học tập an toàn.’ ‘Muốn làm khu vực mình sạch và đẹp.’ Hội tự quản khu phố là một tổ chức để 

hợp tác và hành động với mục đích là thực hiện nguyện vọng của dân cư chung. 

  Các hành động của Hội tự quản khu phố thì khác nhau tùy theo Hội nhưng hành động có hai 

loại, các hành động giao lưu với dân cư khác và các hành động giải quyết 

các vấn đề trong khu vực. 

（２）Các hành động Hội tự quản (Ví dụ) 

 Hoạt động Hội tự quản khu phố, quản lý các cơ sở, v.v. ... 

 Cấp các thông tin qua Kairanban, phát tờ báo Koho hoặc tờ các sự kiện, 

v.v. ... (Kairanban là một các liên lạc, bản thông báo chuyền tay.) 

 Vệ sinh khu phố, chỉ đạo cách phân loại và đổ rác, quản lý và vệ sinh chỗ 

đổ rác, v.v. . 

 Diễn tập phòng chống thiên tai hay hỏa tai, quản lý thông tin về tình hình thiệt hại hay hương dẫn 

１５．Cộng đồng địa phương 地域コミュニティ 



76 
 

sơ tán cho dân cư. 

 Đi vòng khu vực và chỉ đạo an toàn giao thông. 

 Các sự kiện thể thao hay các sự kiện văn hoá như lễ hội với mục đích là giao lưu giữa dân cư. 

Hội tự quản khu phố cũng có Hội trẻ em (Nhóm với mục đích là giao lưu giữa các gia đình 

có con.) hay Hội người lão (Nhóm thực hiện các hành động quản lý sức khỏe của hội 

viên, hành động phúc lợi.). 

（３）Điểm tốt để tham gia Hội tự quản khu phố 

 Bạn có thể quen biết những người hàng xóm, trường hợp người lạ đi qua trong khu 

vực thì biết liền và giữ an tâm, an toàn được. 

 Bạn có thể giúp nhau với dân cư khác khi thiên tai xảy ra và trường hợp khẩn cấp. 

 Bạn có thể quen biết những dân cư khác và hợp tác để sáng tạo khu vực dễ sống hơn với nhau 

được. 

（４）Phí Hội tự quản khu phố và cách gia nhập 

Hội tự quản khu phố được hoạt động bằng phí Hội tự quản khu phố. Số phí hay cách thu tiền thì 

khác nhau tùy theo Hội tự quản khu phố. Hãy gia nhập Hội tự quản khu phố và hợp tác để thực 

hiện sáng tạo khu vực mình đang sinh sống đẹp hơn và dễ sống hơn. Nhiều dân cư thành phố 

Nagahama đang gia nhập các Hội tự quản khu phố trong khu vực mình. Các bạn người ngoài 

nước cũng hãy gia nhập. Trường hợp bạn muốn gia nhập thì hãy liên lạc với những người hàng 

xóm hoặc Phòng hoạt động người dân thành thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thành phố Nagahama có 6 thư viện và ai cũng đi vào miễn phí. 

Trường hợp muốn mượn quyền sách hay đặt trước thì hãy làm thủ tục để làm ‘Thẻ sử dụng dịch 

vụ thư viện’. Thư viện cấp ‘Thẻ sử dụng dịch vụ thư viện’ cho những người đang sinh sống, đi 

làm hay đi học tại thành phố Nagahama và những người đang sinh sống tại thành phố Maibara. 

(*Hãy chuẩn bị giấy tờ để xác nhận địa chỉ, chỗ đi làm hay đi học khi làm thủ tục.) 

  

 

 

Phòng hoạt động người dân thành thị Số điện thoại:６５－８７１１ 
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