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Thông Tin Từ Chính Phủ 
Thông tin được tuyển chọn phiên dịch từ tạp chí Hiroshima Shimin to Shisei của Thành phố Hiroshima, có 

trên trang web của Thành phố Hiroshima: www.city.hiroshima.lg.jp và ứng dụng Catalog Pocket. 

 

 

COVID-19: Để biết thông tin tiếng Anh mới nhất về COVID-19 ở Thành phố 

Hiroshima, bao gồm số ca nhiễm và phúc lợi xã hội, có một phần dành riêng       

trên trang web Thành phố Hiroshima. 

Tháng 10. 2021 

 

Dịch vụ thông dịch có thể sử dụng tại các nơi lánh nạn 

避難所で利用できる通訳サービス(9月 15日号 P5) 

 

Dịch vụ thông dịch qua điện thoại 24 giờ 

 

Thành phố gần đây đã thực hiện dịch vụ thông dịch qua điện thoại, hoạt động 24 giờ, dành cho 

những người dân địa phương không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Dịch vụ này được cung cấp miễn 

phí suốt ngày đêm tại các nơi trú ẩn sơ tán để giúp đỡ những người có nhu cầu. Các tình nguyện 

viên thông dịch trực tiếp cũng có thể đáp ứng theo yêu cầu. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo ý 

kiến với ban quản lý trực tiếp tại nơi trú ẩn sơ tán lánh nạn. 

Dịch vụ có các ngôn ngữ sau (tổng cộng là 20): tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng 

Việt, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Philippin, tiếng Nepal, tiếng Miến Điện, tiếng Khmer, 

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, 

tiếng Sinhalese ( Sinhala) và tiếng Hindi 

❔ Ban Quan hệ Quốc Tế- Bộ phận quốc tế hóa (Kokusaika-suishin Ka) 

       247-0127                249-6460 

 

Biểu Tượng Nội dung 

◼ Dịch vụ thông dịch có thể sử dụng tại các 

nơi lánh nạn 

◼ Nắm sẵn thông tin bảo vệ tính mệnh khi có 

thiên tai 

◼ Dừng việc lạm dụng xe cứu thương 

 

 

 

       Đối tượng         Địa điểm 

      Chi phí ✏ Cách đăng ký 

         Ngày          Giờ (định dạng 24 giờ) 

❔ Yêu cầu   

       Điện thoại              Fax 
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Tháng 9 ở Nhật Bản là mùa mưa bão. Hãy biết nơi cập nhật thông tin mới nhất cho khu vực đang 

sống, cũng như thông tin về những việc cần làm khi thiên tai xảy ra. 

Có thể nhận được thông tin mới nhất để đưa ra quyết định tốt nhất có thể trong quá trình sơ tán là 

điều quan trọng hàng đầu. Dưới đây là một số ứng dụng hữu ích (sau khi tải xuống, vui lòng nhập 

Quận hoặc khu trường học của bạn). 

 

⚫ Hướng dẫn sơ tán khẩn cấp của thành phố Hiroshima 

- Cho phép người dùng xem các tuyến đường đến địa điểm sơ tán gần nhất 

- Thông báo về lệnh sơ tán, thông tin về các địa điểm sơ tán đang hoạt động, cũng như thông tin 

thời tiết 

- Thông tin về các khu vực nguy hiểm 

 

 

 

 

 

 

⚫ Tài khoản Đường dây Chính thức của Thành phố 

- Thông báo về lệnh sơ tán, thông tin về các địa điểm sơ tán đang hoạt động, cũng như thông tin 

thời tiết 

- Các cá nhân cũng có thể nhận được thông tin về COVID-19 và tiêm chủng bên cạnh việc 

phòng chống thiên tai. 

 

 

 

⚫ Dịch vụ Email Phòng chống Thiên tai của Thành phố 
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17955.html (Tiếng Nhật) 

 

- Nhận thông tin về lệnh sơ tán, địa điểm sơ tán, thông tin thời tiết 

- Đăng ký dễ dàng với [ かんたん登録
とうろく

（Đăng ký đơn giản）] 

- Cũng có thể xem thông tin trên điện thoại nắp gập cũ hoặc điện thoại phổ thông. 

Lưu ý: Sau khi gửi một e-mail trống, bạn sẽ nhận được e-mail thông tin chi tiết về cách đăng ký. 

❔ Ban phòng chống thiên tai (Saigai Yobō Ka)          504-2664                504-2802 

 

 

 

 

Nắm sẵn thông tin bảo vệ tính mệnh khi có thiên tai 

知っておこう、命を守る防災情報(9月 15日号 P4) 

App Store Google Play 

Cổng thông tin LINE 

của thành phố   

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17955.html
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Xe cứu thương là để giúp đỡ những người trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. 

Ở bất kỳ thành phố nào, số lượng xe cấp cứu đều có hạn. Cần có xe cứu thương để có thể nhanh 

chóng tiếp cận những người có nhu cầu. 

Năm 2020, số lượng xe cứu thương được điều động là 55.383 chiếc. Thời gian tiếp cận cho một 

trường hợp là mười phút. Với thời gian hoạt động trung bình là 40 phút, điều đó có nghĩa là ngay 

cả trong những tình huống rủi ro thấp, xe cấp cứu từ một đơn vị ngoại thành sẽ phải đến để xử lý 

vụ việc, mặc dù có những trường hợp nguy cơ cao tại địa phương. 

Đối với những người bị ngừng tim hoặc có các vấn đề nghiêm trọng khác, điều trị nhanh chóng và 

ngay lập tức là hy vọng duy nhất của họ. Nếu họ không thể tiếp cận để được trợ giúp trong vòng 

một phút sau khi các triệu chứng của họ đạt đến mức cần thiết, tỷ lệ sống sót của họ sẽ giảm 

xuống chỉ còn 7-10%. 

 Những biểu hiện bên dưới này LUÔN LUÔN là trường hợp khẩn cấp y tế !! Gọi ngay 119! 

 

 

 

 

 

 

 

❔ Cục Dịch vụ Cứu hỏa, Bộ phận Dịch vụ Xe cứu thương (Shobō Kyoku, Kyūkyū Ka) 

       546-3461                249-1160 

▶ Nếu nghi ngờ, hãy gọi cho Trung tâm Tư vấn Khẩn cấp (Khu đô thị Vùng Hiroshima) 

(Kyūkyū Sōdan Sentā Hiroshima Kōiki Toshi Ken)  #７１１９ 

Nhân viên tổng đài và chuyên gia tư vấn (y tá) luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi của từng cá nhân và 

đưa ra lời khuyên phù hợp dựa trên tình trạng của họ (Chỉ đưa ra lời khuyên bằng tiếng Nhật). 

Trung tâm mở cửa 24 giờ một ngày trong suốt cả năm. Nếu bạn không kết nối được, vui lòng sử 

dụng số này: 246-2000 

❔ Ban chính sách dịch vụ y tế (Iryō Seisaku Ka) 

       504-2178                501-2258 

❖Do COVID-19, các dự án có thể bị hủy đột ngột. 

 

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ và trang web được đề cập có thể chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật. 

Bản dịch danh từ riêng trong ngoặc kép chỉ được cung cấp với mục đích hiểu bài báo và không phải là bản dịch tiếng Anh chính thức. 

Thông Tin từ Chính Phủ được xuất bản hai lần/ tháng. Nó có sẵn trên trang web của chúng tôi (h-ircd.jp/) hoặc bản in tại Phòng giao lưu Quốc Tế 

và nhiều cơ sở công cộng khác

 

Dừng việc lạm dụng xe cứu thương !! 

Stop!! 救急車の不適正利用(9月 15日号 P4) 

Khuôn mặt :  

Không thể cử động chính xác hoặc rũ xuống 

ở một bên mặt / Nói ngọng / Nhìn mờ hoặc 

tăng gấp đôi / Cực kỳ nhợt nhạt 

Đầu :  

Đau đầu đột ngột, dữ dội và sốt cao / Cảm 

giác buồn nôn hoặc lo lắng. 

Ngực hoặc lưng :  

Đau ngực đột ngột cũng như thở gấp 

gáp / Cảm giác tức ngực hoặc tức ngực 

kéo dài hơn 2 hoặc 3 phút. / Đau dường 

như di chuyển xung quanh 

Tay và chân :   

Đột ngột tê / Yếu ở cánh tay hoặc chân ở 

một bên của cơ thể 

Bao tử :  

Đau đột ngột, dữ dội ở bụng / Đau không 

ngừng  / Phân có máu hoặc nôn ra máu 


