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Ⅰ-2 Các tình trạng khẩn cấp (hỏa hoạn, cấp cứu, tội phạm)

1. Trường hợp hỏa hoạn (119, có thể dùng tiếng Anh)
Khi bị hỏa hoạn lập tức hô lớn cho những người xung quanh được biết. Nếu trong tòa nhà có thiết
bị báo cháy(chuông khẩn cấp), phải lập tức bấm nút báo động. Nhanh chóng gọi điện thoại số 119
bình tĩnh thông báo việc có hỏa hoạn và nơi xảy ra hỏa hoạn. Trường hợp khói và lửa lớn, hãy chạy
ra nơi an toàn.

Ví dụ cách nói trong tiếng Nhật
「Kaji desu.○○(địa chỉ)no△△ (tên)desu.」
(Hỏa hoạn.Tôi tên là○○địa chỉ△△)

「○○(địa chỉ)no(tên) △△desuga、Tonariga kaji desu」
(Tôi tên là○○địa chỉ△△,Nhà bên có cháy)

2. Trường hợp cấp cứu bệnh tật, bị thương v.v. (119, có thể dùng tiếng Anh)
Trong trường hợp mình đột nhiên bị bệnh hoặc bị thương mà tự mình không thể đi bệnh viện, bạn

có thể gọi xe cấp cứu số 119. Dịch vụ này không mất tiền nhưng tốn tiền viện phí tại bệnh viện. Tuy
nhiên, tùy theo bệnh trạng, địa điểm, thời gian, bạn sẽ được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện thích hợp,
cá nhân ta có thể không chỉ định được.
( Hướng dẫn cách gọi xe cấp cứu cho người nước ngoài )
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

Ví dụ cách nói trong tiếng Nhật
「Kyukyusha wo onegaishimasu. ○○(địa chỉ)no△△ (tên)desu.」
(Xin cho xe cấp cứu đến ngay.Tôi tên là△△, địa chỉ○○)
「○○(địa chỉ)no△△(tên)desuga、□□wo kega shimashita」
(Tôi tên là△△, địa chỉ○○Tôi bị thương ở □□.)
「○○(địa chỉ)no△△(tên)desu、□□ga itakute ugokemasen」
(Tôi tên là△△, địa chỉ○○.Tôi bị đau ở □□, không cử động được.)
「○○(địa chỉ)no△△ (tên)desuga, Chi ga deteimasu」
(Tôi tên là△△, địa chỉ○○.Tôi đang bị chảy máu.)

3. Khi bị kẻ gian làm hại : (110,có thể dùng tiếng Anh)

Khi bị làm hại hay phát hiện người khác phạm tội, bạn hãy liên lạc gấp tới số 110 để báo cảnh sát.
Khi bị kẻ gian đột nhập vào nhà, văn phòng, cứ để nguyên hiện trường và báo ngay cho cảnh sát
qua số 110.

Ví dụ cách nói trong tiếng Nhật
« Tasukete kudasai » (Cứu tôi với)
« Dorobou desu » (Có trộm)
« Surini ai mashita » (Tôi bị móc túi)
« Naguraremashita » (Tôi bị hành hung)

Ở Nhật có luật quy chế hành vi quấy rối, nhằm để chống các hành vi bám đuổi theo dõi, rình mò,
đòi gặp mặt đòi quan hệ, chửi và đánh đập, gọi điện thoại nặc danh v.v... Khi bạn bị những trường
hợp trên hãy xin tư vấn đến cảnh sát.
Số điện thoại cảnh sát Osaka 110 về hành vi quấy rối :06-6937-2110
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Ngoài ra Pháp luật cũng cấm các hành vi bạo lực vợ hay chồng và người yêu. Tại trung tâm tư vấn
phụ nữ Osaka có tiến hành các biện pháp bảo vệ người bị hại trong một thời gian và tư vấn khuyên
nhủ để tránh việc bạo hành.
Số điện thoại thoại của Trung tâm tư vấn phụ nữ Phủ Osaka :06-6949-6181

4. Điện thoại khẩn cấp
Bạn có thể dùng điện thoại công cộng gọi miễn phí cho cảnh sát số 110 và cấp cứu số 119. Cách
gọi như sau : Nhấc ống nghe, bấm nút màu đỏ trên thân máy (có một số máy "không gọi được" hoặc
"cách sử dụng khác") . Ngoài ra, từ điện thoại di động cũng gọi được, bạn hãy bấm gọi số 119 hay
110 và phải thông báo địa chỉ bạn đang ở và số điện thoại di động của bạn.
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5. Các bộ phận cơ thể

Đầu ATAMA

Mặt KAO

Tóc KAMINO-KE
Lông màyMAYUGE

MắtME

Mũi HANA

TaiMIMI

Má HO-O

Miệng KUCHI

Cằm AGO

NgựcMUNE

Núm vú CHIKUBI

Bụng HARA

Rốn HESO

Bộ phận sinh dục
SEIKI

ĐùiMOMO

Đầu gối HIZA

Móng chân
TSUMASAKI

Gót chân KAKATO

Bàn chân ASHI

Ngón tay YUBI

Bàn tay TE

Cổ tay TEKUBI
Cánh tay
UDE

Khuỷu tay HIJI

Dưới náchWAKINO-SHITA
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Nội tạng

Thực quản SHOKUDO

Phổi HAI

Gan KANZO

Thận JINZO

Niệu đạo
NYOKAN

Ruôt thừa
MO-CHO

Bàng quang / Bọng tiểu
BO-KO

Đại tràng
DAICHO

Ruột non
SHO-CHO

Dạ dày / Bao tử
I

Tim
SHINZO


