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Ⅲ Sinh hoạt và sống. 
 
Ⅲ-1 Tìm nhà ở 
1．Nộp đơn xin thuê nhà do phủ Osaka quản lý 

Mỗi năm có thông báo nhận đơn xin thuê nhà tập thể vài lần cho người dân, nhà thuộc diện phủ 
Osaka quản lý. Thông tin mỗi đợt nhận đơn sẽ được in chi tiết trong tờ rơi phân phát rộng rãi tại các 
Ùy ban hành chính nơi cư trú trong Phủ Osaka, các trung tâm thông tin hướng dẫn cho người dân 
Osaka, các văn phòng quản lý được chỉ định, và Ủy ban hành chính phủ Osaka v.v... Sau khi bốc 
thăm, người đủ điều kiện quy định sẽ được chọn cho thuê nhà. Nếu người nước ngoài hội đủ các 
điều kiện sau thì có thể nộp đơn đăng ký thuê nhà: 
① Phù hợp tiêu chuẩn về mức thu nhập  
② Hiện tại đang khó khăn về nhà ở 
③ Bản thân người làm đơn đang sống hoặc làm việc trong Phủ Osaka (hoặc có dự định sẽ làm 

việc tại Osaka) 
④ Đang làm thủ tục đăng ký cư trú 
 
Liên hệ Phòng dịch vụ nhà ở công Phủ Osaka 
URL http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html  

 
2．Các nhà ở công khác   
 
Nhà ở của thành phố Nhà ở do thành phố cung cấp cho gia đình mức thu nhập thấp 

dưới mức tiêu chuẩn. 
Nhà ở cho thuê công cộng đặc biệt 
của phủ Osaka 

Nhà ở do phủ Osaka trực tiếp cung cấp cho những người thu 
nhập vừa.  
http://www.pref.osaka.jp/jutaku_kikaku/boshujigyo/index.html 

Tổng công ty cho thuê nhà ở phủ 
Osaka 

Nhà ở do công ty công lập cung cấp nhà ở phủ Osaka trực tiếp 
cho những người thu nhập vừa 
06-6203-5454 

Nhà ở UR  Nhà ở do Công ty Urban Renaissance Agency (UR) quản lý 
cho những người thu nhập vừa.  
06-6968-1717 

 
 
3．Tìm nhà cho thuê (tư nhân) 

Trong trường hợp tìm nhà cho thuê, phải làm rõ các điều kiện về giá nhà, tiền đặt cọc, nơi ở, diện 
tích v.v... Có thể nhờ công ty bất động sản (công ty giới thiệu nhà thuê và nhà tập thể) tại khu vực 
đó giới thiệu nhà cho thuê. Bạn nói cho nhân viên biết muốn thuê nhà như thế nào và cũng nên biết 
đại khái giá thuê nhà trên thị trường. Có thể tìm nhà qua các tạp chí giới thiệu thuê nhà ở. Có thể 
tham khảo thông tin quảng cáo tại các trang website tiếng nước ngoài dành cho người nước ngoài  
về thông tin tuyển dụng và bất động sản v.v...   

Sau khi quyết định chỗ thuê thì làm hợp đồng thuê tại công ty bất động sản (hợp đồng để thuê 
nhà tập thể v.v..). Trong hợp đồng thuê có ghi giá cho thuê, tiền công ích, tiền đặt cọc, các mục cần 
chú ý khi trả nhà, có cho phép nuôi động vật tại nhà hay không, các quy định khác. Cần đọc kỹ 
những nội dung trước khi ký hợp đồng (đồng ý và ký tên vào hợp đồng). Đặc biệt nên biết rõ thời 
điểm thông báo việc trả lại nhà (thông báo cho công ty bất động sản), số tiền bị trừ từ tiền đặt cọc 
và phải biết chi tiết nội dung để tránh rắc rối xảy ra về sau. 
Trang web 「Hiệp hội hỗ trợ dịch vụ nhà ở Osaka Anshin Sumai」 cung cấp những thông tin cần 
thiết trong việc thuê nhà dân ở ngoài. 
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URL http:// www.osaka-anshin.com/  
 

 
○ Những tiền cần thiết khi thuê nhà. 

Tiền nhà Trả hàng tháng, tháng này phải trả tiền cho tháng sau nên tháng đầu tiên phải trả 
tiền 2 tháng. 

Tiền quản lý 
(hộ chung cư) 

Mỗi tháng phải đóng tiền cho việc sử dụng thiết bị chung, nơi sinh hoạt chung 
và tiền dọn vệ sinh. 

Tiền đặt cọc Khi làm hợp đồng, người thuê nhà phải trả tiền đặt cọc cho chủ nhà. Tại vùng 
Kansai, tiền đặt cọc gấp 1-3 lần tiền nhà 1 tháng và khi dọn nhà ít nhiều trường 
hợp không được trả tròn tiền đó mà bị trừ từ 30% đến 50 % vì bị quy vào phí tu 
bổ nhà. 

Tiền lễ Khi làm hợp động trả tiền lễ cho chủ nhà, dù khi dọn nhà mà không được trả lại. 
Tiền giới thiệu Tiền trả cho công ty bất động sản. 
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Ⅲ-2 Khi chuyển nhà và về nước 
 
1. Thủ tục tại nơi đang ở 
  Nếu là nhà thuê mướn thì cần phải thanh toán các khoản tiền nước, gas, điện. Gọi điện thoại báo 
trước tới các công ty về việc chuyển nhà để họ đến thanh toán. Điện thoại cố định ở nhà cũng cần 
phải liên hệ tới công ty về việc chuyển nhà và địa chỉ mới (số 116). Nếu bạn gửi thông báo chuyển 
nhà cho bưu điện thì bưu phẩm sẽ được chuyển đến địa chỉ mới không mất tiền trong vòng 1 năm. 

  Ngoài ra, nếu chuyển nhà đến thành phố, huyện, hoặc xã khác nơi mình đang ở thì phải đến nộp 
giấy báo chuyển địa chỉ và giấy chứng nhận chuyển địa chỉ cho ủy ban phường,quận hay thành 
phố để họ làm thủ tục đổi địa chỉ.Ngoài ra còn phải nộp ‘giấy báo mất tư cách’ liên quan đến bảo 
hiểm sức khỏe quốc dân để được trả lại thẻ bảo hiểm. 

 
2. Khi đến chỗ ở mới. 

Liên hệ với công ty gas và công ty điện. Phải gặp nhân viên của công ty gas để mở van. Về phần 
điện, thông thường bạn sẽ sử dụng được điện ngay sau khi đóng cầu dao, cần liên hệ với công ty 
điện ngay sau khi sử dụng. Về phần cấp nước thì có sự khác nhau theo từng  nhà cho thuê, bạn 
nên hỏi chủ nhà. 
Thêm nữa phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ tại ủy ban phường,quận,thành phố nơi ở mới 

của bạn trong vòng 14 ngày từ ngày khi chuyển nhà đến. Đồng thời nếu có gia nhập bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân thì phải làm giấy báo chuyển nhà và phải gia nhập bảo hiểm tại địa chỉ mới. 
Nếu có bằng lái xe thì phải đổi địa chỉ tại sở cảnh sát.  
 

3. Khi về nước 
①Thanh toán tiền thuê nhà. Ngoài gas, điện, nước còn phải thanh toán tiền điện thoại gọi trong 

nước và quốc tế. 
②Nếu về nước giữa năm, thì phải thanh toán thuế. Phải trả một khoản tiền trong năm đó về thuế 

cư dân tại tòa hành chính thành phố, quận, huyện, xã. Thuế địa phương được tính dựa trên thu 
nhập từ năm trước, do đó cho dù không có ở Nhật năm đó mà vẫn phải trả thuế. 

③Về thuế thu nhập, cần tìm người quản lý việc đóng thuế và đi thông báo cho sở thuế thì nhận lại 
tiền hoàn trả trong thời kỳ đóng thuế thu nhập khi khai báo thuế thu nhập. Hoặc tạm khai báo 
thuế thu nhập và thanh toán toàn bộ tiền thuế thu nhập của phần chưa đóng của năm đó trước 
khi ra khỏi nước Nhật.  

④Hãy nộp giấy báo chuyển địa chỉ ở nước ngoài cho ủy ban phường,quận,thành phố. 
⑤Hãy thanh toán tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân và làm thủ tục chấm dứt bảo hiểm sức khỏe 

quốc dân trước khi về nước khoảng một tháng tại các tòa hành chính thành phố, quận, huyện, 
xã. 

⑥Nếu có tham gia chế độ tiền hưu trí, thì có thể yêu cầu hoàn lại tiền hưu trí sau khi rời Nhật về 
nước. Lấy mẫu đơn tại sở bảo hiểm xã hội hoặc tại công ty của bạn. 

⑦Khi hoàn toàn rời khỏi Nhật Bản bạn phải trả lại thẻ cư trú cho nhân viên quản lý nhập cảnh tại 
sân bay. 
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Ⅲ-3  Nước sinh hoạt 
 
 Không riêng gì Osaka, nước sinh hoạt của Nhật Bản có thể uống được. 
Cần phải xin quyền sử dụng nước tại nơi ở mới. 
 
1. Xin cấp nước 
  Trước nhà bạn có để thẻ gọi là thẻ đăng ký sử dụng nước. Hãy liên hệ ban (cục) cấp nước của 
thành phố, huyện, xã để báo ‘ mã số sử dụng ’ của thẻ đó.Sau khi liên lạc nhân viên cấp nước sẽ đến 
mở van. Từ thời điểm liên lạc đến khi có nước lâu nhất là 4 ngày, vì vậy bạn nên liên lạc sớm. Nếu 
là chung cư hay nhà cho thuê thì có thể chủ nhà hay người quản lý thay bạn làm thủ tục. 
 
2. Tiền nước 
 Chi phí tiền nước bao gồm chi phí cơ bản và chi phí sử dụng nước. Hóa đơn thu tiền nước thường 
sẽ được gởi đến nhà bạn qua đường bưu điện 2 tháng 1 lần, nghĩa là 2 tháng tính tiền một lần. Việc 
trả tiền nước có vài cách: trừ từ tài khoản của bạn, chuyển tiền qua ngân hàng hay bưu điện. Tùy 
theo thành phố, huyện, xã bạn cũng có thể trả tiền ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Nếu trả trễ hạn cũng 
có việc sẽ bị cắt nước, bạn nên chú ý. 
 Trong trường hợp có hệ thống cống rãnh, chi phí sử dụng hệ thống sẽ được thu cùng với tiền nước. 
Nếu là nhà tập thể thì chủ nhà hay tổ chức quản lý sẽ tính toán và thu phí nước theo số lượng sử 
dụng từng nhà. 
  

3. Chú ý trong mùa đông 
 Ngày lạnh mùa đông có trường hợp ống nước đóng băng và vỡ. Vì thế bạn cần mở vòi cho nước 
chảy liên tục 1 lượng nhỏ vào ban đêm.  
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Ⅲ-4  Điện lực 
 
1．Nguồn điện ở Nhật Bản 
 Nguồn điện ở Nhật Bản ổn định ở điện thế 100 vôn. Tần số điện có khu vực 50 Hz (Đông Nhật 
Bản), có khu vực 60 Hz (Tây Nhật Bản). Ở Osaka là 60 Hz. 
 Các dụng cụ điện của nước ngoài có các tần số khác nhau, nếu dùng không đúng thì tính năng sẽ 
bị giảm hoặc hư hỏng bạn nên chú ý.  
 
2. Xin cấp điện 
 Thông thường lần đầu tiên xin cấp điện, sau khi mở cầu dao chính phải gọi điện thoại cho trung 
tâm khách hàng trực thuộc Sở điện lực Kansai. Thường cầu dao chính được gắn ở trước cửa nhà 
hoặc chung quanh nhà bếp và cầu dao chính ở trong hôp diều khiển điện ( là hộp chứa cầu dao an 
toàn và cầu dao tự chống rò rĩ điện) để sử dụng điện an toàn. Trên đồng hồ điện thường gắn theo 
giấy liên lạc với công ty điện lực Kansai, trên giấy này có ghi số điện thoại, có thể xin cấp điện qua 
điện thoại hoặc bằng cách gởi bưu thiếp. 
 
3. Cách trả tiền điện 
 Hằng tháng dựa trên chỉ số đồng hồ điện, hóa đơn thu tiền sẽ được gởi đến nhà bạn, hãy trả tiền ở 
sở điện lực gần nhà, hoặc trả qua cơ quan tài chính hoặc cửa hàng tiện lợi 24h. Có thể trả tự động 
qua tài khoản ngân hàng. 
 
4. Hóa đơn sử dụng điện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cộng tác: Công ty cổ phần điện lực Kansai 
 
 

Tiền sử dụng nhiên liệu đã điều 
chỉnh (Trong trường hợp giá trao 
đổi ngoại tệ và giá nhiên liệu thay 
đổi trên mức quy định) 
 

tháng này ( Lượng tiền tính 
trên số lượng điện sử dụng 
trong tháng) 
 

Số khách hàng (Số hợp đồng 
với khách hàng. Sử dụng khi 
có thắc mắc). 
 

Phần sử dụng tháng này 
 

Phần sử dụng tháng trước 

Loại hợp đồng với khách hàng 
 

Ngày tháng chuyển tiền (Ngày 
tháng chuyển tiền trong tài 
khoản) 

Số tiền đã thanh toán ( Đối với 
khách hàng thanh toán qua tài 
khoản là khoản tiền thu từ 
tháng trước) 

Lượng điện sử dụng 
trong tháng. 

 

Ngày hết hạn trả tiền (Trong 
trường hợp trả tiền sau ngày 
này thì phải chịu thêm khoản 
lệ phí trả chậm) 

Ngày tính số công tơ lần tới. 

Sồ điện thoại liên lạc 

Thông báo lượng điện sử dụng. 
Thông báo chỉ số công tơ. 
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Ⅲ-5  Cách xin cấp gas 
 
 

1. Các loại gas 
 Trong thành phố, gas được dẫn bằng ống đến từng gia đình, nhưng cũng có nhà sử dụng gas bằng 
bình gas. Tùy theo loại gas, các bếp gas sẽ khác nhau. Nếu sử dụng các dụng cụ gas không thích 
hợp sẽ rất nguy hiểm. Hãy xác nhận cẩn thận về loại gas bạn đang dùng với chủ nhà hoặc cửa hàng 
bán gas mà bạn đang dùng. 
 
(1) Gas trong thành phố 
 Mỗi căn nhà trong thành phố, bên ngoài đều có gắn đồng hồ gas. Trên đồng hồ có đề địa chỉ làm 
hợp đồng xin cấp mới nếu lần đầu sử dụng, xin hãy gọi điện thoại liên lạc. Lúc đó bạn sẽ được hỏi 
địa chỉ, tên, ngày bắt đầu sử dụng, ngày đến lắp gas.  
 Sau khi liên lạc, nhân viên sẽ đến lắp gas, hãy có mặt lúc đó. 
 
(2) Gas bình 
 Tại khu vực cung cấp gas bình, trên đồng hồ bình gas có giấy ghi nơi để liên lạc giống như gas 
trong thành phố. Khi bắt đầu sử dụng thì liên lạc và cửa hàng bán gas sẽ đem bình gas đến. Xin chú 
ý không thể sử dụng dụng cụ dùng gas của thành phố được. 
 
 

2. Nếu gas bị xì  
Gas là chất có mùi. Khi xì gas sẽ có mùi. Khi nghi ngờ gas bị xì, hãy khóa ga lại và lập tức liên lạc 

gấp đến công ty gas. 
 

Khi đường ống ga thành phố bị xì xin liên lạc đến  
Điện thoại  

miễn phí tại trung tâm Osaka   0120-0-19424 
miền Nam phủ Osaka    0120-3-19424 
miền Đông Bắc phủ Osaka   0120-5-19424 
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3. Hóa đơn / thông báo lượng gas và tiền gas đã sử dụng 
 
 （Trường hợp thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng tác : Công ty cổ phần gas Osaka 

Họ tên khách hàng Hóa đơn thu tiền gas 

Ngày thu tiền gas 

Tiền gas đã dùng 

Số hotline 

Mã số khách hàng 
Thông báo lượng gas sử dụng  

Thời gian và lượng gas ① 

Tiền gas đã thu 

Chi phí cơ bản 

Lượng gas ① × Mức phí ② 
Mức phí tính tiền gas 

theo đơn vị m3 ② 
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Ⅲ-6 Rác thải 
 

1. Cách bỏ rác 
   Nhằm mục đích giảm lượng rác thải và tái chế nên rác được tiến hành phân loại. 
Các loại rác  

・ Rác cháy. 
・ Rác không cháy. 
・ Báo cũ, tạp chí cũ, lon, bình nhựa. 

 
Nếu không giữ đúng qui định sẽ gây phiền phức, trở ngại cho người hàng xóm, người đồng sự,  
 

như việc không chấp hành  
① Bỏ rác không đúng ngày giờ qui định  
② Bỏ rác không đúng chỗ qui định  
③ Không phân loại rác trước khi bỏ rác. 

      Tùy theo thành phố, quận, thôn có qui định khác nhau về việc phân loại rác, muốn biết cụ  
 

thể xin hỏi người hàng xóm, hoặc nhận thông tin tại trụ sở quận. Có trụ sở quận có bảng giải 
thích bằng tiếng nước ngoài. 
 
2. Cách vứt bỏ loại rác khác 
(1) Pin / chai uống nước 
  Trong pin có chứa chất độc hại, cần phải có kỹ thuật xử lý, do đó về nguyên tắc sau khi sử dụng 
xong, hãy trả về tiệm mình đã mua. Về chai bia, chai nước giải khát khi trả lại chai không về cho 
cửa hàng, sẽ được trả lại tiền chai. Xin xác nhận với cửa hàng bán nước giải khát. 
 
(2) Bao bì dụng cụ bằng plastic 
  Gồm các bao bì, khay đựng sản phẩm bằng plastic v.v… và vứt vào ngày quy định. 
 
(3) Rác có kích thước lớn 
  Về các dụng cụ gia đình, đồ điện gia đình (máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt trong phần sau) muốn 
bỏ ra phải được thu hồi đúng ngày quy định của rác có kích thước lớn hoặc phải yêu cầu cơ quan 
hữu quan thu hồi. Tùy theo địa phương có nơi có thu phí.                         
 
(4) Máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt 

Khi bỏ máy lạnh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo ra khỏi nhà, phải liên hệ với các cửa 
hành bán lẻ đồ điện nơi bạn đã mua (hoặc có ý định mua cùng loại hàng) trả họ một khoản lệ phí 
quy định để họ nhận đồ thải. Đồ điện vứt đi sẽ được nhà sản xuất thu gom lại tái chế sử dụng. Các 
cơ quan hành chính thành phố hoặc làng xã không có chứa năng thu hồi đồ thải. 
Tham khảo trang web để biết thêm chi tiết 
URL http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ 
 
 
 



 
 

- 24 -                                  

Ⅲ-7 Sinh hoạt hàng ngày 
 
1. Phép lịch sự trong sinh hoạt hàng ngày ở Nhật 
 
Quan hệ với người Nhật 

Khi sinh hoạt tại Nhật trước hết nên chú ý lễ nghĩa, phép xã giao và tập quán sinh hoạt của người 
Nhật. Trong cuộc sống thường ngày nên chú ý dần dần.  
・ Khi có hẹn gặp người khác thì nên giữ đúng giờ. Nếu đi muộn hay không đến được thì phải 

liên hệ trước.  
・ Kiểu chào của người Nhật là uốn lưng và cúi đầu.  
・ Nếu quan hệ không thân thiết thì đừng hỏi chuyện quá sâu về người khác (như nghề nghiệp, 

thu nhập, chuyện gia đình...) vì việc này bị xem như hành động thất lễ. 
・ Khi nhờ vả người khác nếu mang tính ép buộc và mang tính quá cá nhân thì sẽ gây sự khó chịu 

cho người khác. Nên chú ý ! 
 

Chào hỏi với hàng xóm 
(1) Chào hỏi 
 Chào hỏi người hàng xóm là điều quan trọng. Điều này sẽ tạo ra mối quan hệ tốt đẹp. Việc chào 
hỏi lẫn nhau, được coi là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa tội phạm. 
 
(2) Tiếng ồn 
Trong cuộc sống ở thành thị, có người nhạy cảm với tiếng ồn. Và cũng không mấy khoan dung với 
tiếng ồn do trẻ em gây ra. Do đó cần phải chú ý khi sống ở nhà tập thể. Về cơ bản, sau 10 giờ tối, 
cần tránh gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Mặt khác, có người làm việc ban đêm, nên 
cần ngủ ban ngày. 
  Có trường hợp tự mình không gây ra tiếng ồn lớn, nhưng do cấu tạo của nhà cửa sẽ khuyếch âm 
ra lớn hơn nhà bên cạnh. Đặc biệt là vào ban đêm cần chú ý tránh sử dụng máy hút bụi, máy giặt, 
đóng mở cửa ra vào v.v... 
  Trong trường hợp bạn bị ảnh hưởng do người hàng xóm gây ra, xin phản ảnh với công ty bất 
động sản mà mình ký hợp đồng, hoặc thông báo cho ban quản lý nhà. Ngoài ra còn có thể hỏi ý kiến 
với hội tự trị. 
 
(3) Hội tự trị (Hội của xã phường) 
 Ở từng khu vực có hội tự trị gồm những người hàng xóm láng giềng, đó là một đoàn thể khu vực 
có nhiệm vụ chính trong hoạt động chống tội phạm, dọn vệ sinh, các hoạt động hữu nghị xóm giềng 
v.v...Bình thường thì có nhiều hoạt động hữu nghị trong khu vực, làm vệ sinh công cộng v.v... 
Việc gia nhập hội tự trị là hoàn toàn tùy ý, đặc biệt có lợi thế là dễ nhận được các thông tin hành 

chính thông qua hội tự trị. Nếu làm bạn được với những người xung quanh, thì rất có ích trong việc 
phòng chống tội phạm, nếu có thể được nên gia nhập hội tự trị. 
 
(4) Bảng thông báo tuần hoàn 
 Hội tự trị sẽ phân phát bảng thông báo tuần hoàn. Bảng thông báo này là các thông tin nhận được 
từ trụ sở quận, thường được kẹp bằng kim kẹp. Khi đọc xong sẽ đóng con dấu hoặc ký vào. Sau đó 
đem đến cho người khác, khi bạn nhận, bạn nên hỏi kế tiếp sẽ đem đến cho người nào. 
 
(5) Làm vệ sinh 
 Ở các quận, khu vực có qui định ngày làm vệ sinh công cộng như chung quanh nhà bạn ở, đường 
phố, công viên gần nhà bạn. Lúc đó, từng gia đình sẽ cử ra một hai người để cùng dọn vệ sinh, nhổ 
cỏ. So với công việc hằng ngày thì việc gặp người hàng xóm sẽ tạo ra sự thân thiện, do đó các bạn 
nên tham gia. 
 



 
 

- 25 -                                  

2. Mua sắm 
 Ngày nay, ngoài mua sắm trực tiếp ở cửa hàng, chúng ta có thể dễ dàng mua sắm hoặc ký hợp 
đồng hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng internet. Người tiêu dùng có thể ký kết hợp đồng điện 
thoại di động, hòa mạng internet, mua trả góp xe ô tô, ký kết hợp đồng bất động sản, v.v.. đều có thể 
thực hiện qua mạng internet. Tuy nhiên, người nước ngoài mua hàng hay giao dịch online ở Nhật có 
thể gặp một số rắc rối do cách thức giao dịch ở Nhật khác với nước mình và do không hiểu tiếng 
Nhật. Nếu gặp những rắc rối này, bạn có thể liên lạc hoặc đến tư vấn tại các Trung tâm hỗ trợ người 
tiêu dùng (Sho-hi-sei-katsu center) gần khu vực cư trú. Trung tâm hỗ trợ người tiêu dùng sẽ giải đáp 
miễn phí các vấn đề khi mua hàng hoặc dịch vụ, hoặc tư vấn hướng dẫn cho người tiêu dùng. 
URL http://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map27.html 
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Ⅲ- 8  Khi gặp khó khăn trong cuộc sống 
 
Để giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống, có những chế độ như sau. Để biết thêm chi tiết, 

hãy liên lạc với ban phúc lợi của xã phường thành phố. （Xem phụ lục Ⅸ-1） 
 
(1) Đời sống dân sinh - Ủy ban Nhi đồng 

Những người có hoàn cảnh khó khăn như : người già neo đơn không nơi nương tựa, người già nằm 
liệt giường, những người bị tàn tật v.v.. đều được các cơ quan chính phủ và phúc lợi xã hội quan 
tâm chăm sóc. Tại những nơi này bạn cũng có thể tư vấn về vấn đề của trẻ em và nhi đồng. 
 
(2) Hỗ trợ sinh hoạt  
Cho dù bạn có vốn làm ăn, có phương tiện kinh doanh hay có thể nương tựa vào những người thân 

trong gia đình, bất cứ khi nào gặp khó khăn bạn cũng có thể đến Cơ quan Phúc lợi An sinh và Trợ 
cấp Xã hội ở khu vực của mình để tư vấn xin giúp đỡ. Tùy theo mức độ khó khăn bạn sẽ nhận được 
sự giúp đỡ cần thiết từ các cơ quan này. 
 
(3) Cho vay cải thiện sinh hoạt 
Cơ quan phúc lợi an sinh địa phương có chế độ trợ giúp khẩn cấp tùy theo mức độ khó khăn của 

bạn bằng cách cho vay. Tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có những giải pháp cho vay cụ thể.  
 
 




