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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

Khi gặp tai nạn, trộm cắp 
 
Liên lạc với cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp là (số điện thoại “110”) 
 
Khi gặp thiệt hại do trộm cắp, bạo lực hay gặp tai nạn giao thông, xin hãy gọi điện thoại đến số “110”. 
 
Khi bạn gọi đến số “110” và cảnh sát trả lời thì đừng hoảng loạn hãy bình tĩnh cho biết (1) Đã xảy ra sự việc gì? (2) 
Khi nào? (3) Xảy ra ở đâu? 
Khi nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát tuần tra, xin hãy ra đón để hướng dẫn đường đi. 
 
Miễn phí khi gọi đến số “110”. Khi sử dụng điện thoại công cộng để gọi thì tiền hay thẻ gọi điện thoại đều không cần 
thiết. 
 
Khi thông báo, để tránh không hoảng loạn, thì sẽ rất thuận tiện nếu từ thường ngày bạn viết sẵn ra một cách rõ ràng 
bằng chữ Hiragana hay chữ Romaji họ tên, địa chỉ nơi ở của mình, tên của tòa nhà làm điểm mốc chỉ đường ở cạnh đó 
và dán vào chỗ cạnh điện thoại.  
 
 
Khi gọi đến số “110” (cảnh sát) từ điện thoại di động 
(1) Với điện thoại di động thì nhất định hãy báo địa điểm nơi muốn thông báo (địa chỉ), số điện thoại di động. 

Khi không biết địa chỉ, xin hãy cho biết một mục tiêu làm điểm mốc chỉ đường ở gần hiện trường hoặc sử dụng 
điện thoại công cộng gần đó. 

(2) Từ phía cảnh sát có thể sẽ gọi lại để xác nhận địa điểm và tình hình. Ngay cả sau khi thông báo xin đừng tắt nguồn 
điện thoại và hãy ở lại chỗ đó. 

(3) Khi đang lái xe ô tô, xin hãy thông báo sau khi đã dừng xe ở một vị trí an toàn. 
 
 
Đồn cảnh sát（KOBAN） 
Đồn cảnh sát có ở mỗi khu vực và có cảnh sát ở đó. (Trường hợp vắng mặt, xin hãy liên lạc bằng điện thoại tại đồn 
cảnh sát) 
Đồn cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra khu vực, giúp đỡ trẻ bị lạc, xử lý đồ thất lạc, v.v.. Ngoài ra, khi muốn hỏi đường thì 
nhân viên tại đồn cảnh sát sẽ chỉ dẫn giúp cho bạn. 
 
 
Nơi hỏi đáp 
  
    Sở cảnh sát Nishinomiya 3-3 Tsudacho, thành phố Nishinomiya   0798-33-0110    

Sở cảnh sát Koshien  11-14 Koshien 7 bancho, thành phố Nishinomiya  0798-41-0110 
 
* Chú ý   Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 
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