
Зручна книжка про життя у Сендаї 
 

 

【Українська мова】 
 

 

 

Передмова 

 

 

 

Ласкаво просимо в Сендай, «місто лісів».  
Відтепер у Вас почнеться нове життя у Сендаї. Коли намагаєшся жити 
серед іншої культури, я вважаю, що є багато речей, які непросто зрозуміти 
і які можуть хвилювати. 

Місто Сендай створило цю книгу, щоб допомогти Вам жити в Сендаї. 
Ми хочемо подякувати кожного за співпрацю у створенні цієї книги. 

Крім того, щоб зробити цю книгу більш простішою та практичною, 
поділіться з нами вашою думкою про свої почуття. Будь ласка, поділіться 
вашою думкою. 
Ми бажаємо, щоб ваше життя в Сендаї буде комфортним. 

 
Місто Сендай 

  



Як користуватися цією книгою 

 
Цей буклет в основному призначений для людей, які прожили в Сендаї менше 3 місяців. 

Будь ласка, зверніться до веб-сайту Відділу інтернаціоналізації Міжнародної туристичної асоціації 

Сендай (SenTIA) для отримання більш детальної інформації та інформації, не включеної в цю книгу. 

Японська мова, використана в цій книзі, написана легко для розуміння японської мови для 

іноземців. 

Примітка 1) Позначення мови: японська (японська) → японська (нічі), англійська (ейго) → 

англійська (Ei), китайська (чугокуго) → китайська (чу), корейська (канкокуго) → хань, 

Інші мови, крім перерахованих вище, пишуться як в’єтнамська → в’єтнамська. 

Примітка 2) Такі суми, як за комунальні рахунки, наведені в цій книзі, можуть бути змінені. 

 

Сендайський Багатокультурний Центр Будинок Конференції 

Міжнародного Центру Сендай (1 поверх) 
(ВІДКРИТО: щоденно 9:00-17:00, крім вихідних днів Міжнародного центру, 28 грудня-4 січня) 

Ми надаємо інформацію про життя та визначні пам'ятки Сендая. Також є інформація про 

курси японської мови для тих, хто хоче вивчати японську мову. 

Сендайський мультикультурний і міжнародний центр обміну керується Міжнародною 

туристичною асоціацією Сендай (SenTIA). 

Адреса: Aobayama, Aoba-ku 

ТЕЛ: 022-265-2471 Електронна пошта: tabunka@sentia-sendai.jp 

англійська, китайська, корейська, в'єтнамська, непальська, португальська, іспанська, 

тайська, російська, індонезійська, тагальська, італійська, французька. 

Для тих, хто хоче говорити німецькою, малайською, кхмерською, бірманською, монгольською 

або іншою вомою. 

Зателефонуйте до служби підтримки перекладачів (ТЕЛ: 022-224-1919). 

* Центр Багатокультурного та Міжнародного Обміну Сендай (Конференційний корпус 

Міжнародного Центру Сендай Конференц-зал 1поверх) * 
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Сендайський Багатокультурний Центр Будинок Конференції 

Міжнародного Центру Сендай (1 поверх) 
① Різноманітні 

консультації та надання 

інформації 

Ми надаємо інформацію, корисну для життя іноземців на  

різних мовах. Ми надаємо консультації щодо життя іноземців 

та розвитку громад для багатокультурного співіснування. 

Ви можете говорити про речі, які ви не розумієте або з якими 

маєте проблеми в повсякденному житті. 

Консультанти відповідатимуть безпосередньо англійською, 

китайською, корейською, в’єтнамською та непальською 

мовами. Можливо здійснити тристоронній дзвінок. 

Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше. 

② Професійне 

консультування 

Ми регулярно проводимо спеціалізовані консультаційні зустрічі. 

Ви можете проконсультуватися з Асоціацією адміністративних 

писарів префектури Міягі, Асоціацією адвокатів Сендай, Бюро 

імміграції Сендаю, Бюро праці Міягі та з Асоціацією податкових 

бухгалтерів Тохоку. Консультація безкоштовна. Необхідне 

бронювання. 

③ Дошка  

оголошень 

Ви можете переглядати повідомлення інших людей або писати 

власні повідомлення, щоб залучити мовних партнерів, друзів та 

волонтерів. 

④ Дошки оголошень, а 

також плакати 

Простір для розміщення інформації про міжнародний обмін або 

співпрацю та багатокультурне співіснування. 

⑤ Дитяча кімната Це простір, де дорослі та діти можуть разом грати та 

відпочивати. Також э іграшки, DVD та книжки з картинками. 

⑥ Книжковий куточок Є підручники з вивчення японської мови, книги про 

багатокультурне співіснування та закордонні журнали. Їх також 

можна позичити, зробивши «картку користувача». (Реєстрація та 

використання безкоштовні) 

⑦ газети, журнали, 

буклетна будка 

Є брошури,газети, журнали про туризм у Японії,за кордоном та 

інше. 

⑧ Куток міжнародна 

виставка міст- 

побратимів 

Представляємо міжнародні міста-побратими Сендая та 

виставляємо сувеніри. 

⑨ Навчальна кімната/  

семінари 

Цю кімнату можуть зареєструвати та використовувати групи 

громадян, які займаються діяльністю, пов’язаною з 

міжнародним обміном, міжнародним співробітництвом та 

мультикультурним співіснуванням. Також будуть проведені 

заходи та майстер-класи. 

 
 



Запити про процедури в міському або в приходському офісі 
Якщо у вас виникли запитання щодо процедур у міському або приходському офісі, будь ласка, 

зв’яжіться з центром загального виклику міста Сендай. 

Використайте дзвінки «Місто дерев».  

Крім японської, цей центр підтримує 5 мов. 

 

Загальний кол-центр міста Сендай дзвінки «Місто дерев» 

ТЕЛ: 022-398-4894 

Прийомні 

часи 

Відкритий цілий рік 

8:00-20:00（Субота, неділя, свята (святкові дні), 29.12 ~ 1/3,8:00-17:00）    

Підтримувані 

мови 

Японська / англійська / китайська / корейська / в'єтнамська / непальська 

Крім японської, можна здійснити тристоронній дзвінок. 

 
● Будь ласка, повідомте, коли у Вас виникне запитання. ● 

(1) Якщо Ви хочете знати процедури в міському офісі / офісі приходу 

Ми відповімо про те куди звернутися і яку процедуру потрібно зробити. Що необхідно для 

кожної процедури. 

Наприклад 

・ при зміні адреси 

・ Коли народжуються діти 

・ Національні процедури медичного страхування 

・ Процедури для номерної картки, тощо. 

 

(2) Коли Ви бажаєте знати, як утилізувати сміття 

Ми відповімо про правила позбавлення від сміття, наприклад, день, коли ви виносите сміття та 

як його утилізувати. 

 Наприклад 

・ Час вивозити сміття 

・ Як утилізувати паперові відходи (журнали, м’ячі та інше сміття) 

・ Як дістати банки, пляшки, пластикові-пляшки та сухі батареї 

 

 (3) Коли не знаєте, де запитати : 

Якщо Ви не знаєте, куди звернутися в міську чи приходську,  

зверніться до колл-центру. 

 

* Якщо ви не можете відповісти в кол-центрі, вас можуть попросити зв’язатися з мультикультурним 

центром. 

 

Не  
бійтеся  

зателефонувати 
нам! 



Зміст 

Терміново・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

● Нещасні випадки / інциденти  ● Раптове захворювання / пожежа  

● Відкриття при раптовій хворобі або травмі вночі або у святкові дні, Лікарня 

Землетрус (Jishin)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

● Що ви можете зробити до того, як станеться землетрус ● Якщо станеться землетрус 

● Якщо поштовхи вщухнуть 

Тайфун / Сильний дощ (Оаме) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

● Що можна зробити, готуючись до тайфуну чи сильного дощу 

● Багатомовний центр підтримки при катастрофах у місті Сендай 

Основи життя (Kisohen) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

Ⅰ.мій зв’язок з проживання(Kankei)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

● Після того, як ви визначитеся з адресою, ви будете зареєстровані як резидент  

● Ви будете переїжджати. 

● Робота зі статусом, відмінним від статусу проживання, який у вас уже є (якщо у вас є дохід) 

● Я хочу виїхати за кордон із Японії, а потім знову в'їхати в Японію 

● Я втратив/вкрали свою карту проживання! 

 ● Моя система номерів (система соціального страхування / система податкових номерів (Seido)) 

Ⅱ. Життя (сейкацу) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

1. Житло (Джутаку) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

● Оренда будинку 

● Риелторська компанія (гайша) (житловий земельний ділянка (такучі), будівля (татемоно) угода 

(торікі) торговець (гьоша)) Речі, необхідні для договору 

● Поновити договір  ● Скасувати договір  ● Що таке державне житло? 

2. Водопостачання, електроенергія, газ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

3. Телефон (Denwa) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

● Купіть мобільний телефон  ● Здійсніть дзвінок із загальнодоступного телефону  

● Здійсніть міжнародний дзвінок  

4. Інтернет・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

● Я хочу використовувати Інтернет на своєму домашньому комп'ютері 

5. Пошта (Юубін) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

● Якщо в поштовій скриньці є контактна форма «Відсутність тощо»  

6. Гроші ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

● Відкриття/створення рахунку в банку/поштовому відділенні (Japan Post Bank). 

● Вирішення банківського рахунку / поштового відділення (Japan Post Bank) ● Про банкомат 

7. Печатка (інкан) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

● Купити штамп  ● Зареєструвати штамп 

8. Сміття ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

● Утилізуйте побутові відходи  ● Утилізуйте негабаритне сміття 

9. ТБ / Радіо・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

● Телебачення  ● Слухайте радіопрограму іноземною мовою  

● Дивіться / слухайте міжнародні трансляції в Інтернеті 



10. Поліцейська будка・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

11. Асоціація сусідства ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

12. Податки, пенсії, добробут ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

● Податки ● Виплати міського податку при поверненні до Японії ● Пенсії ● Служба соціального 

забезпечення (Fukushi). 

Ⅲ. Управління охороною здоров’я (Kanri) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

1.Огляд здоров'я・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

2. Лікарня ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

● Зверніться до поліклініки / лікарні  ● Про страхову картку / медичне страхування 

Ⅳ. Діти・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

1. Вагітність / Пологи / Ака-чан・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

● Якщо ви завагітніли ● Якщо Ака-чан народилася ● Якщо ваші діти захворіли 

● Перевірка здоров'я Ака-чан 

2. Немовля (Йодзі) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

● Я хочу залишити своїх дітей у дитячому садку ● Ліцензований дитячий садок  

● Неліцензований дитячий садок (Hoiku) Shisetsu) ● Я хочу віддати своїх дітей у садок 

● Я хочу довірити своїх дітей садку. 

● Я хочу довірити своїх дітей громадському бізнесу по догляду за дітьми (яп. Jigyo)                  

● Перейти до дитячого центру / дитячого центру (яп. Jidokan)  

3. Школа (Gakkou) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

● Я хочу віддати дітей до початкових та молодших шкіл міста Сендай. 

● Підтримка / заходи для іноземців, які не володіють японською мовою як рідною, дітей (дзідо), 

студентів (сейто) та їхніх батьків (ойя) 

● Школа для іноземців у місті Сендай 

Ⅴ.Транспортування・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

1. Громадськийтранспорт (Kikan) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

● Сядьте на автобус ● Сядьте на метро ● Купіть проїзний квиток / icsca 

● Потяг лінії JR Сідайте в потяг ● Сядьте на міжміський автобус ● Візьміть таксі 

2. Автомобілі, мотоцикли, велосипеди・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

● Керування автомобілем або мотоциклом в Японії 

● З іноземними правами (посвідчення, відмінні від Японії)  

● Зареєструйте автомобіль чи мотоцикл ● Їдьте на велосипеді 

● Дотримуйтесь правил дорожнього руху Японії. Давайте їздити. ● Отримайте страховку 

Ⅵ. Робота (робота) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

Інша (інша) інформація (joho) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

● Вивчайте японську мову ● Тест на знання японської мови  

● Навчайтеся за кордоном у Японії за стипендією ● Отримайте інформацію 

● Контактна інформація офісу префектури, мерії та офісу приходу 

Додаток: пальцева розмова (Кайва), район Сендай (Шухен) маршрутна карта (Розензу)



1 

 

Терміново※Будь ласка, телефонуйте тільки в екстрених випадках. Будь ласка, не задавайте питань. 

Поліція: 110 (аварія/інцидент) 
Швидка допомога / Пожежна машина: 119 (Раптова хвороба / Пожежа) (Багатомовна підтримка 17 мовами *) 
* Англійська, китайська, корейська, тайська, в'єтнамська, індонезійська, тагальська, непальська, португальська, Іспанська (йт и), 
французька (йти), німецька (іти), італійська (йти), російська (йти), малайська (йти), бірманська (йти), кхмерська (йти) 
При раптовому захворюванні чи травмі вночі чи у свята працюють наступні лікарні (медичні установи). 

Центр екстреної допомоги міста Сендай 
Вулиця Вакабаяші (Вакабаясі) Фуначо 64-
12 
ТЕЛ: 022-266-6561 
* На момент медичного огляду тріофон 
(саншакан) 
По телефону можна відповісти 19 мовами. 

Терапевт 
будні 

з 19:15 до 7:00 

наступного дня 

субота 
з 14:45 до 7:00 

наступного дня 

Неділя(Нічійобі)・
Свята 

9:45-12:00, 13:15-17:00, 

з 18:00 до 7:00 

наступного дня 

Хірургія будні 19:15-23:00 

субота 14:45-23:00 

Неділя(Нічійобі)・
Свята 

9:45-12:00, 13:15-17:00,  
18:00-23:00 

ортопедія(Seikeigeka), 
офтальмологія(рак), 
гінекологія (Fujinka), 
Оториноларингологія 

Неділя (Нічійобі)・ 
Свята 

9:45-12:00, 
13:15-17:00 

Клініка невідкладної допомоги 
Північного Хокубу міста Сендай 
1-1-2-2F, Tsutsumimachi, Aoba Ward 
ТЕЛ: 022-301-6611 
* На момент медичного огляду тріофон 
(саншакан) 
По телефону можна відповісти 19 мовами. 

Внутрішні хвороби 
(або не) / хірургія 
(geka) 

зпонеділка по 
четвер 

19:15-23:00  

Внутрішня медицина  
Педіатрія (Шоніка) 
(Тільки для внутрішніх 
хвороб)Хірургія 

п'ятниця 19:15-23:00 

субота 14:45-23:00 

Неділя (Нічійобі)・ 
Свята 

9:45-12:00, 13:15-17:00,  
18:00-23:00 

Клініка раптових дитячих захворювань 
у місті Сендай 
1-1-1-1F, район Тайхаку, Асутонагамачі 
ТЕЛ: 022-247-7035 
* На момент медичного огляду тріофон 
(саншакан) 
По телефону можна відповісти 19 мовами. 

Педіатрія (педіатрія) 
(Тільки хвороба 
(хвороба) внутрішньої 
медицини (внутрішня 
медицина) система 
(система)) 

будні з 19:15 до 7:00 

наступного дня 

субота з 14:45 до 7:00 

наступного дня 

Неділя(Нічійобі)・
Свята 

9:45-12:00, 13:15-17:00, 

з 18:00 до 7:00 

наступного дня 

Senhiro South (Nan) Святковий (Kyu) 
День (не) Відділ (ka) Маленький (sho) 
Дитячий (ni) Відділ (ka) Медичний 
огляд (гомілка) Лікування (jo) місце 
(jo) ) 
[Це відрізняється від лікарні 
Хіромінамі] 
5-9-13-2F, Нагамачі, Тайхаку-вулиця 
ТЕЛ: 022-248-5858 

Внутрішня медицина 
(внутрішня медицина) 
/ педіатрія (педіатрія) 

Неділя(Нічійобі)・
Свята 

8:30-12:00, 
14:00-17:00 

Стоматологічна клініка Сендай (Ісікай) 
Відвідування на дому (Хомон) / Особи з 
обмеженими можливостями (Чайник) / 
Відпустка (Чайник) Ніч (Чайник) 
Стоматологічна клініка (Шин) Рьоджо) 
Aoba Ward Go Bridge 2-12-2-12F 
ТЕЛ: 022-261-7345 

Стоматологія субота 19:00-22:30 

Неділя (Нічійобі)・ 
Свята 

10:00-11:30, 13:00-15:30,  
19:00-22:30 

* Система, в якій черговий лікарь (медичний заклад) лікує раптово хворих у свята (Канджа) (Шінрйо) Є також 
(лікарня) (святковий черговий лікар). Час екзамену (Дзікан): 9:00-16:00 
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Деталі: Сендай Сіті HP(головна сторінка) Домашня сторінка ＞  Інформація про проживання ＞ 

Безпека життя / Безпека ＞ Лікар невідкладної допомоги / Відпустка (Кюджитсу) Тобані  

* Домашня сторінка міста Сендай має функцію самостійного перекладу (вчора). Будь ласка, виберіть 

мову з «Іноземна мова» у верхньому правому куті домашньої сторінки. 

 

Землетрус  

Я не знаю, коли станеться землетрус. Будьте готові до наступного разу, коли станеться землетрус.  

● Що можна зробити до землетрусу● 

(1) Спробуйте уявити щоб ви зробили, якби зараз стався землетрус?  

Спробуйте уявити щоб ви зробили, якби зараз стався землетрус? Давайте поговоримо з родиною 

та друзями, уявляючи різні сцени.  

 

(2) Забезпечення безпеки всередині будинку.  

Перірте чи не збиті меблі, телевізор тощо? Небеспечність  світильників на стелі. Поставте 

тапочки, радіо та ліхтарик збоку від ліжка. 

 

(3) Перевірте безпеку дороги з будинку.  

Безпечне місцеу вашому будинку, наприклад, велике місце, де речі не падають зверху.  

Давайте перевіримо. Поблизу моря давайте перевіримо високе і безпечне місце, де можна 

врятуватися від цунамі.  

 

(4) Підтвердження притулку (Kuninjo). 

Початкові та середні школи міста Сендай призначені як евакуаційні укриття.  

Список евакуаційних притулків  

→ Відділ інтернаціоналізації SenTIA HP Top (топ-сторінка головної сторінки) ＞ Інформація 

іноземною мовою ＞ Запобігання катастрофам ＞ Центр евакуації список  

(японська, англійська, китайська, корейська)  

 

(5) Вирішіть, як зв’язатися з родиною та друзями.  

Після катастрофи (через) деякий час важко підключитися до мобільного телефону. Давайте 

вирішимо, як зв’язатися з рідними та друзями, як чекати та де чекати. 

 

(6) Для втечі збери те, що необхідно, і те, що принесеш з собою.  

Речі, які можна покласти в рюкзак (зручно використовувати рюкзак обома руками) 

・ Копія карти на проживання ・ Готівка (для багатьох монет)  

・ Нижня білизна, шкарпетки, рукавички, радіо 

・ Амагу (парасолька, тощо) ・ Ліхтарик ・ Набір екстреної допомоги ・ Мобільний телефон 

(батарея) ・ Поліетиленовий пакет (букуро) 

・ Речі, які можна з’їсти негайно 

・ Речі, які вам потрібні (ліки, які ви завжди приймаєте, контактні лінзи, предмети гігієни тощо)   

★ Гігієна (засоби гігієни (маски, термометри, мило, дезінфікуючі засоби)) 
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(7) Взаємодія з місцевим населенням 

Давайте поглибити обмін, щодня вітаючись з людьми по сусідству. Давайте візьмемо участь у 

навчаннях із запобігання стихійним лихам, які проводяться в цьому районі, та покращимо наші 

знання щодо запобігання катастрофам. 

 

(8) Підтвердження способу отримання інформації 

Через кілька хвилин після землетрусу масштаби землетрусу і поштовхи в кожному регіоні будуть 

великими. По телебаченню і радіо транслюватимуть те, станеться цунамі чи ні. Коли буде 

оголошено  про велике цунамі або попередження про цунамі, NHK TV транслюватиме 

англійську та китайську (Fukuonsei) англійською та китайською (Fukuonsei) корейською та 

португальською мовами. Радіо NHK № 2 (Сендай 1089 кГц, Кесеннума 1539 кГц) є англійською, 

китайською, та корейською мовами. Неодноразово транслюється португальською мовою. Радіо 

дуже зручно, коли не можна користуватися електрикою чи мобільним телефоном. 

SenTIA співпрацює з радіостанціями міста Сендай, англійською (Ейго), китайською (Чугокуго), 

корейською (Кан).Інформація буде надана в Кокуго. Крім того, якщо ви зареєструвалися на 

електронну розсилку SenTIA, Facebook або Twitter, ви зможете отримувати інформацію. Потрібно  

також знати про багатомовний центр підтримки у разі стихійного лиха Сендай (номер P5). 

 

● Якщо стався землетрус ● 

* Коли ви вдома* 

(1) Захистіть свою голову (яп. мамору) 

(2) Не поспішайте назовні (яп. сото) 

(3) Загасити вогонь після того, як тремтіння вщухне  

(4) Відкрийте двері та закріпіть вихід. 

* Коли ви на вулиці * 

(1) Відійдіть від блокових стін і автоматів продажу (Хамбаїкі)  

(2)Будьте обережні. Уламки вивісок, вікон, скла тощо.  

* Коли ви в школі чи магазині * 

(1) Захистіть голову  

(2) Будьте обережні з освітлювальними приладами, які звисають.  

(3) Не поспішайте назовні 

 

● Коли тремтіння вщухне ● 

① Подивіться на коліна і пройдіть ... Підтвердження безпеки (Какунін) 

② Збір інформації на телебаченні та радіо ... Вещання іноземною мовою 

збільшити. Щоб отримати докладнішу інформацію, перейдіть на стр. 16. 

③ Остерігайтеся цунамі ...У районі моря воно буде швидше і вище. Ідіть далі 

④ Звертайтеся до людей навколо вас і допоможіть їм. 

⑤ Якщо ваш будинок не є небезпечним, перейдіть у безпечне місце, наприклад, до 

евакуаційного центру. 

 

Багатомовний DVD з 

інформацією із 

запобігання катастрофам 

Ви можете 

побачити та 

послухати 12 

мовами, як 

відбувається 

підготовка до 

землетрусу, та 

що робити, 

якщо почався 

землетрус. 
http://www.youtube.com/ 

SIRAsendai/ 
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[Надзвичайні новини] 

Це система, яка навчає вас про землетруси до того, як станеться сильний землетрус. 

З мобільного телефону або смартфона можна почути особливий звук. Щоб дізнатися більше, 

перегляньте мобільний телефон, яким ви користуєтесь. 

Будь ласка, зверніться до компанії свого смарт-фона. 

У багатокультурному центрі Сендай (Конференційний корпус міжнародного  

центру Сендай 1 поверх), про землетрус. 

Більш детальний буклет «Поради як захиститися від землетрусу» 

(Крім японської  (інші), 10 мов (генго)) поширюються безкоштовно (так). 

 

Тайфун / сильний дощ (яп. Оаме)  

Важливі попередні заходи. Уважно перевіряйте прогноз погоди. Також землетрус 

Як перевірити евакуаційний центр, як зв’язатися з рідними та друзями та як це отримати. Також 

важливо підготуватися до дитячих ( нервувань) всплесків. Потрібно спілкуватися з людьми в цьому 

районі. 

● Що ви можете зробити, готуючись до тайфунів і сильних дощів ● 

(1) Перевірте карту небезпек. 

У місті Сендай є карта небезпек. Обов’язково перевірте небезпечні місця поблизу вашого будинку. 

Карта небезпек: https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Portal (Sun) 

(2) П'ятиступенева інформація про евакуацію (яп. joho), яка видається під час сильного дощу (яп. 

Oame) 

На рівні тривоги 4 усі будуть евакуйовані з небезпечних місць. Завжди перевіряйте рівень 

попередження та евакуюйтеся до відповідного рівня. Зробіть це. 

 

П’ять рівнів інформації про евакуацію, яку можна отримати під час сильного дощу 
 Японським метеорологічним агентством відображается інфрмація з рівнями попередження 1 та 2, 
а місто інформуватиме Вас про евакуацію 
 про рівні тривоги від 3 до 5. 
Перевірте свою пильність і вживайте відповідних  
заходів з евакуації. 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Інформація про 

стихійне лихо 

Сталася 

катастрофа. 

Будь ласка, вживіть 

заходів, щоб 

захистити своє 

життя 

Рівень 

небеспеки 5 

Рекомендація щодо 

евакуації 

Може статися лихо. 

Будь ласка, 

евакуюйтеся. Рівень 

небеспеки 2 

Підготовка до 

евакуації, люди 

похилого віку і т.д. 

Почалася евакуація 

Літні люди, а також 

якщо ви людина, яка 

не може вільно 

рухатися будь ласка 

нехай допоможуть 

інші 

Інструкції з 

евакуації через 

катастрофу 

Це дуже небезпечно. 

Негайно втікайте 

будь ласка 

Рівень 

небеспеки 1 
Будь ласка, 

перевірте шлях 

до втечі та місце 

для евакуації. Інформація про 

поточну погоду 

Будь ласка 

перевірте. 

Рівень збільшується в порядку з рівня 1 до 5. 
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＊＊＊＊ Багатомовний центр підтримки при катастрофах у місті Сендай ＊＊＊＊ 

У разі стихійного лиха на 1-му поверсі Гіто буде створено Мультикультурний центр Сендай 

(конференц-будівля міжнародного центру Сендай). Надаємо інформацію іноземними мовами. 

Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо у вас виникли проблеми або ви хочете отримати 

консультацію іноземною мовою. Додаткову інформацію можна знайти навеб-сайті відділу 

інтернаціоналізації SenTIA  

                          (яп. Jigyobu).ТЕЛ：022-224-1919 

 
Основи життя (яп. Кісохен) / 
 І. Відносини з резидентом (яп. Канкей) 
● Після того, як ви визначитеся зі своєю адресою, ви будете зареєстровані як резидент 

Для мешканців середнього та довгострокового періоду, коли адреса буде визначена, картка 

проживання (карта все ще прописки) протягом 14 днів (або ні). Якщо ви не отримали свою адресу, 

візьміть свій паспорт та зверніться до відділення приходу у вашому районі . )                    

Я зареєструюсь як резидент. Коли ви подасте повідомлення про вселення, буде створена картка 

резидента. 

 

*** Ви завжди повинні мати з собою картку проживання (для осіб старше 16 років) *** 

 

Що таке середньо- та довгостроковий резидент? 

Ті, хто не звертається до наступного пункту. 

① Люди, період перебування яких визначено на "березень" або менше (кальмари) 

② Особи, статус проживання яких визначено для «короткострокового перебування» 

③ Особа, статус проживання якої визначено для «дипломатичного» чи «суспільного користування». 

④ Особи, які наказом Міністерства юстиції визначені як прирівняні до іноземців від (1) до (3). 

⑤ Спеціальний постійний резидент 

⑥ Люди, які не мають статусу проживання 

 

Що таке карта резидента? 

Форма, в якій зазначаються прізвище та адреса мешканців, підтверджує стосунки мешканців. 

 Копія карти резидента потрібна в порядку укладення договору купівлі-продажу автомобіля або 

договору оренди житла (кейяку) Потрібен договір. (1 примірник (tsu) 300 яп. ієн (en)) 

 

● Переміщення ● 

При переїзді містом (на випадок) 

Будь ласка, закінчить процедуру в офісі палати за новою адресою протягом 14 днів після переїзду. 

Будь ласка, візьміть картку резидента та картку індивідуального номера, якщо вона у вас є. 
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При переїзді в інше місце, ніж місто Сендай (у разі) 

У палаті, де ви проживали до цього часу, вам потрібно буде пройти процедуру перед переїздом. 

Якщо ваша нова адреса знаходиться в Японії, ви отримаєте «Сертифікат Tenshutsu». Візьміть і 

пройдіть процедуру в офісі яп. Yakusho протягом 14 днів після переїзду (або ні). Будь ласка, візьміть 

картку резидента та картку індивідуального номера, якщо вона у вас є. 

* P9 описує, як вирішити питання з будинком. 

 

● Робота зі статусом, відмінним від статусу проживання (якщо у вас є дохід) ● 

Необхідно мати дозвіл на некваліфіковану діяльність. Ви можете пройти процедури в Бюро 

адміністрації виїзду/імміграції/проживання. Однак «постійний резидент», «подружжя з Японії 

тощо», «подружжя, що постійно проживає, тощо» ) ”Статус постійного резидента не потребує 

дозволу. 

[Потрібні речі] 

・ Заява про дозвіл на некваліфіковану діяльність (Кацудо) (синсейшо)  

・ Паспорт  

・ Карта проживання 

Залежно від змісту заяви можуть бути витребувані такі документи (у справі). 

・ Матеріали, що показують конкретний зміст некваліфікованої діяльності (яп. Кацудо) (копія 

трудового договору) Ділова інформація роботодавця (яп. Койосакі) тощо.) 

・ Матеріали, які показують зміст поточного статусу проживання заявника (яп. Кацудо) ) На ньому 

написано (наприклад, довідка з роботи) 

 

● Я хочу виїхати за кордон з Японії, а потім знову в’їхати в Японію ● 

Протягом періоду перебування ви тимчасово залишите Японію, знову в’їдете в Японію і залишитеся 

в Японії до цього часу. Якщо ви плануєте залишитися в Японії, отримайте дозвіл на повторний в’їзд 

в Японію перед виїздом з Японії. 

Дозвіл на повторний в'їзд дійсний лише один раз і скільки разів протягом терміну дії дозволу. Є деякі, 

якими можна скористатися, навіть якщо вони дійсні кілька порядків. Термін дії дозволу на 

повторний в'їзд обмежений терміном перебування, і в принципі він найдовший: у Сайчо 5 років (6 

років для особливих постійних мешканців). 

[Потрібні речі] 

・ Анкета на дозвіл на повторний в’їзд  

・ Паспорт  

・ Карта проживання 

・ Марки доходу (одноразовий ліміт 3000 ієн, багаторазовий дійсний 6000 ієн) 

 

"Вважається дозвіл на повторний в'їзд" 

Коли середньо- та довгостроковий резидент залишає Японію, це відбувається протягом одного року 

після виїзду (спеціальний). Якщо постійний резидент знову в’їжджає в Японію протягом 2 років, в 

принципі, повторний в’їзд дозволяється.  

Немає необхідності (яп. Кіока). (Це називається "вважається дозволом на повторний в'їзд".)  

Потрібні дійсний паспорт і карта проживання. 
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* Уважний дозвіл на повторний в'їзд не може бути продовжений на термін його дії. 

* Якщо кінцевий термін проживання раніше кінцевого терміну отримання дозволу на повторний 

в'їзд в Японію, місце проживання буде раніше.) Ви повинні повторно в'їхати в Японію до кінцевого 

терміну. 

* Для тих, хто звертається в наступних випадках, вони мають право на отримання дозволу на 

повторний в’їзд, тому необхідно отримати звичайний дозвіл на повторний в’їзд. 

① Люди, які перебувають у процесі скасування статусу проживання. 

② Підтвердження виїзду (яп. Какунін) Бронювання (яп. Taisho) особа (особа) 

③ Особа, на яку винесено постанову про тримання під вартою. 

④ Заява про сертифікацію біженця (знову) Запит на іспит, пов'язаний із сертифікацією біженця (яп. 

Ninte) Резидент зі статусом проживання "Особлива діяльність (яп. Кацудо)", який було визначено 

як діяльність (яп. Кацудо) як особа, яка виконує лінію . (Люди) 

⑤ Існує ризик, що інтереси Японії (також) завдадуть шкоди громадській безпеці та іншим речам. 

Визнається, що дозвіл на повторний в'їзд потрібен для справедливого контролю над імміграцією. 

Особа, яка сертифікована Генеральним секретарем Імміграційне бюро Японії (Kanricho) за 

причину, еквівалентну яп. (Ta) Riru (яп.Soto). люди) 

 

Для отримання додаткової інформації про відносини з місцем проживання 

Комплексні іноземні резиденти 

(яп.Gaikokujinzairyu Sogo) 

інформаційний центр 

Будні 8:30-17:15   ТЕЛ：0570-013904 

ТЕЛ：03-5796-7112 

Сендай Відправлення В'їзд 

країни Країна (яп.Зай) Залишок 

(яп.Рю) Туб (яп.Кан) Наукове 

Бюро (яп.Кйоку) 

1-3-20  

Олімпіада палати Міягіно (яп.Горін) 983-0842 (поштовий код) 

ТЕЛ: 022-256-6076 

Електронна адреса: info-tokyo@i.moj.go.jp 

(На запити електронною поштою відповість Бюро столичного 

уряду Токіо з питань виїзду / імміграції / адміністрації 

резидентів. Збільшення.) 

Імміграційне бюро Японії 

(яп.Заірю) (Середньо- та 

довгострокове) Система 

управління місцем 

проживання резидентів 

(яп.Канрі) ) Процедури 

(продовження) 

https://www.moj.go.jp/isa/index.html 

 

● Картку на проживання втрачено / вкрадено! ● 

① Зверніться до найближчого відділення поліції. Ви отримаєте довідку про те, коли і де річ була   

втрачена або вкрадена (наприклад, довідка про прийняття протоколу про крадіжку). Таким 

чином, ви отримаєте номер повідомлення (яп. bango). 
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Коли хтось прийде до відділку поліції, з вами зв’яжуться. 

② Принесіть свій сертифікат та номер повідомлення до Бюро управління 

виїздом/імміграцією/проживанням. Подайте заявку на переоформлення. 

③ Якщо немає проблем, ви можете отримати картку на проживання в той же день. 

Увага) Заявку на переоформлення необхідно заповнити протягом 14 днів з дня, коли ви це 

помітили. Потрібен один паспорт / фото (4 см х 3 см). 

 

● Моя система номерів (система соціального страхування / система податкових номерів (яп. Seido)) ● 

Кожній людині, яка має картку резидента Японії, призначається 12-значний «Мій номер 

(індивідуальний номер)». Ви можете отримати його. Мій номер також знижений для іноземців, які 

мають картку резидента (наприклад, середньо- та довгострокові резиденти та спеціальні постійні 

резиденти). ) Ви можете отримати її.  Ваш номер вказаний у «Формі повідомлення про 

індивідуальний номер» і реєструється після реєстрації картки резидента, він буде надісланий на 

адресу, яку ви щойно надіслали рекомендованим листом. 

Цей Ваш номер використовується для соціального страхування, податків, протидії стихійним лихам, 

адміністративних процедур тощо. Під час подання за місцем роботи, коли працюєте неповний 

робочий день або працюєте, або коли подаєте заяву на отримання стипендії в університеті 

(катастрофа) Він також необхідний (яп. хіцуйо). Ваш номер не зміниться до кінця вашого 

проживання. Не втрачайте свою картку з індивідуальним номером (*) і не передавайте свій 

індивідуальний номер іншим, коли він вам не потрібен, але ставтеся до нього як до важливого призу. 

 

* "Моя номерна картка" 

Якщо ви звернетеся до муніципалітету в Чиго, ви зможете отримати ідентифікаційний сертифікат 

для різних послуг. Вам буде видана «Мій номер картки». Моя номерна картка – це обличчя з вашим 

ім’ям, адресою, датою народження, статтю, статтю та моїм номером. ) Це картка IC із фотографією. 

Для отримання додаткової інформації (яп. Kuwa): Кабінет міністрів HP (головна сторінка) My Number 

Society Security / Tax Number System (яп. Seido) 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.htm (Мову можна вибрати з цієї сторінки) 

 

Основи життя / II Житло / 1. Житло 
● Оренда будинку ● 

При оренді будинку (будинок, квартира, кондомініум тощо), зазвичай спочатку звертаються в 

ріелторську компанію. Інформацію про оренду нерухомості (будинків) можна отримати за місцем 

роботи або в університеті. Ви також можете шукати нерухомість для оренди, використовуючи 

безкоштовні брошури, які розповсюджуються на вокзалах і в супермаркетах. 

● Необхідно для укладання договору з компанією з нерухомості (яп. Takuchi) угоди щодо 

будівництва (яп. Torihiki) угоди (яп. Gyosha) Речі ● 

① Пред'явлення 

(пред'явлення) 

ідентифікаційного 

(ідентифікаційного) 

посвідчення (свідоцтва) 

Візьміть з собою карту проживання або паспорт. 

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.htm
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② Заповнення договору 

оренди (яп. Kinyu) та 

печатки (яп. Natsuin) 

(печатка) 

Введіть назву в контракті, створеному компанією з нерухомості (яп. 

Fudosan Gaisha), і запечатайте його (яп. Inkan): Подробиці (яп. Kuwa) ) 

Щоб отримати докладнішу інформацію, перейдіть до стр.14). Іноді це 

можливо з вивіскою. 

③ Гарант Людина, яка платить за вас гроші, коли ви більше не можете платити 

оренду. Я хочу, щоб вони стали японцями. Останнім часом все більш 

поширеним стає використання «системи гарантій орендної 

заборгованості». 

④ Застава Гроші, які необхідно внести в орендодавця для покриття несплаченої 

частини орендної плати. Це від 2 місяців до 3 місяців оренди. Якщо 

ви не маєте жодної несплаченої орендної плати під час переїзду з 

вашого будинку, гроші вам повернуть. Якщо щось у кімнаті 

пошкоджено або забруднено, вартість буде іншою. Ви можете 

постраждати. 

⑤ Гроші на 

благодарність 

Це гроші, які потрібно виплатити орендодавцю. Орендна плата 

становить приблизно місяць, але ключові гроші не повертаються. 

Деякі об’єкти нерухомості не вимагають ключових грошей. 

⑥ Брокерська комісія Це плата, сплачена компанії з нерухомості. Відповідно до Закону про 

будівництво житла (яп. та англ. Takuchi Building Transaction Business 

Law), місячна орендна плата є верхньою межею (фінансова 

операція). 

⑦ Оренда (яп. Ячин) Це місячна орендна плата за оренду будинку. Зазвичай ви платите за 

наступний місяць до кінця кожного місяця (яп. Майцукі). 

⑧ Плата за управління 

(яп. Kanrihi) (Загальна 

плата за послуги) 

Витрати на технічне обслуговування частин, які використовуються 

спільно з іншими мешканцями, таких як ліфти та коридори. Зазвичай 

ви платите щомісяця на додаток до орендної плати. 

⑨ Страхові  

внески від шкоди 

У разі пожежі або витоку води ви будете застраховані від збитків під 

час заселення. Вам необхідно підписатися. Обов’язково перевірте 

деталі компенсації. 

● Поновити договір ● 

Термін договору оренди будинку зазвичай становить два роки. Під час поновлення, можливо, 

доведеться сплатити адміністративний збір компанії з нерухомості. 

 

● Скасування ● 

Якщо ви хочете розірвати договір, слідкуйте за змістом договору заздалегідь (зазвичай за місяць) 

і повідомте про це орендодавця або компанії з нерухомості. Якщо ви переїдете, нічого не кажучи, 

або якщо ви повідомите їм безпосередньо перед переїздом, ви будете оштрафовані. Ви повинні 

заплатити гроші, які називаються «родин». 

Також, коли ви переїжджаєте, вам доведеться сплачувати комунальні послуги (рахунки за воду, 

газ, електроенергію). ) Будь ласка. Оригінальний стан чистий, щоб ви не залишили придбані меблі 

та техніку у своєму будинку. ) І поверніть ключ господареві. 
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[Слова, які часто вживаються під час оренди квартири тощо] 

◎ Оренда нерухомості (яп. буккен) ・ ・ ・ Житло, яке можна орендувати (будинок, 

квартира, кондомініум тощо). Його ще називають властивістю (яп. буккен). 

◎ Орендодавець (яп. Януші) ・ ・ ・ ・ Власник будинку або квартири. Господар (яп. Ойя). 

◎ Плата за управління, плата за загальні послуги ・ ・ ・ Місце, де люди, які проживають 

разом, можуть користуватися ним спільно (ліфт і коридор). Гроші, такі як (ліфт), плата за 

управління обладнанням (kanri) та плата за прибирання (яп. dai). Плачу окремо від оренди. 

◎ Внески зі страхування не життя ・ ・ ・ ・  Коли ви укладаєте договір страхування не 

життя, наприклад предметів домашнього вжитку, коли укладаєте договір (у разі). 

◎ Плата за прибирання ・ ・ ・ Після переїзду попросіть професійного підрядника 

прибрати приміщення. Це вартість його виконання. Навіть якщо ви чистите його, може бути 

плата за прибирання (у деяких випадках). 

* Після того, як ви визначилися зі своєю адресою, підіть до кабінету приходу і приступайте до 

процедури. Щоб дізнатися більше, перейдіть до стр. 5. 

 

● Що таке державне житло? ● 

Державне житло – це житло для тих, хто має проблеми з житлом. Люди, які можуть жити за 

дешевшою орендою, ніж приватна нерухомість (Fudosan), але можуть претендувати на це. Існує 

(людський) стандарт (яп. kijun). Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайтах префектури 

Міягі та міста Сендай. 

Муніципальне 

(муніципальне) житло 

(житло) Вичерпна (яп. 

Sogo) інформація (яп. 

Аннаї) 

ТЕЛ 

022-222-4881 

 

Лише заява на муніципальне житло (яп. Moshiko). 

(4 рази на рік: червень, вересень, грудень, березень) 

Є також набір для одиноких батьків, виховання дітей, 

домогосподарств, а також випадковий набір. 

Консультація щодо муніципального житла. 

Корпорація житлового 

забезпечення 

префектури Міягі Відділ 

управління орендарями 

Група управління 

орендарями 

ТЕЛ 

022-224-0014 

Заява на проживання в префектурі (дзютаку). 

(4 рази на рік: червень, вере-сень, грудень, березень) 

Консультація щодо префектурного житла (яп. содан) 

 

Багатомовні інструкції щодо наймання на роботу муніципального житла (дзютаку) (бошу) 

Відділ інтернаціоналізації SenTIA HP Top (головна сторінка) ＞ Інформація іноземною мовою ＞ 

яп. Seikatsu ＞ (яп. та англ. Municipal Housing Taku) Інформація про найм (яп. Boshu) (яп. Annai) 

(японська, англійська, китайська, корейська) 

 

Телефон підтримки перекладачів у багатокультурному центрі Сендай Кьосей (ТЕЛ: 022-224-1919) 

 

Основи життя / II Життя / 2. Вода, Електроенергія, Газ 
Щоб користуватися водою, електрикою та газом, потрібно подати заявку. 
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 Вода Електроенергія Газ 

Контактна 

інформація (яп. 

Renrakusaki) 

(Цифра нижче) 

Сендайське міське 

водопровідне бюро 

Приватне (приватне) 

підприємство (яп. гайша) 

・ Сендайське міське 

газове бюро 

・ Приватна компанія 

(яп. гайша) 

(газ пропан) 

День заявки Як тільки буде визначено місце проживання 

Спосіб заяви 

 

Будь ласка, 

зателефонуйте в кол-

центр. 

Зателефонуйте в кол-

центр або подайте заявку 

з Інтернету. 

Зателефонуйте та 

попросіть співробітників 

Бюро/Газової компанії 

прийти і скористатися 

газом. У цей час ви 

повинні бути разом. 

Оплата Кожні 2 місяці Щомісяця Щомісяця 

Спосіб оплати 

 

Банк ・ За допомогою переказу з рахунку з поштового відділення (яп. Юбін 

Кйоку) та рахунка-фактури (яп. мо) Магазин ・ Як оплатити кредитною 

карткою на кожній касі (Мадогучі) (яп. та англ.Tohoku Electric Power 

недоступний (яп. Fuka )) Є спосіб оплатити. (Інформацію про відкриття 

банківського рахунку можна знайти на сторінці 13). 

Припинення з 

виїздом 

Зв’яжіться з кожним запитанням (і) з пунктом призначення (Сакі) приблизно за 

5 днів (колись) до цього. 

Зауваження 

 (яп. 

Біко) 

・Ви можете пити 

воду з- 

під крана як є. 

Напруга та частота 

електроенергії, що 

постачається в місті 

Сендай, становить 100 В / 

50 Гц.。 

Газ включає міський газ і 

газ пропан. 

Використовуйте газовий 

прилад, який відповідає 

типу газу. 

 

[Послуги з водопостачання]  

Кол-центр Бюро водопостачання міста Сендай 

ТЕЛ: 022-748-1111 (Графік прийому: Будні 8:30-19:00, Субота 8:30-17:00) 

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_html/06-madoguchi/06-301.html 

[Електроенергія] Зверніться до кожної електроенергетичної компанії. 

 

[Газ] Контактна інформація буде змінюватися залежно від будинку/квартири, в якій ви проживаєте. 

Міський газ 

(Сендайське 

міське газове 

бюро) 

Призначений для переїзду (Сеньйо) Телефон (Денва) ТЕЛ: 0800-800-8978, 

022-256-2111 

http://www.gas.city.sendai.jp/ (японська/англійська) 

Газ пропан Будь ласка, зверніться до орендодавця або компанії з нерухомості за 

контактною інформацією. 
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Життя (Життя) Основи (Основи) / II.Життя (яп. Сейкацу) / 3. Телефон (яп. 
Денва) 
Код міста Сендай — 022. Здійснюючи дзвінок з мобільного телефону, потрібен код міста (яп. 
Kyokuban). 

 

● Купіть мобільний телефон ● 

Ви можете придбати його в магазині мобільних телефонів (яп. Mise) або в магазині електроніки (яп. 

Denkiten). 

[Потрібні предмети при покупці (можуть відрізнятися залежно від компанії)] 

Посвідчення особи, банківський рахунок (яп. kouza), номер рахунку (bango) (відкриття рахунку (яп. 

кайсецу) до стр. 13) тощо. 

 

● Здійснюйте дзвінок із загальнодоступного телефону ● 

Японські публічні телефони можна використовувати з монетами номіналом 10 ієн, монетами 

номіналом 100 ієн і телефонними картками. Якщо ви використовуєте монети номіналом 100 ієн, ви 

не зможете їх змінити. 

 

● Здійснити міжнародний дзвінок ● 

Номер інформації телефонної компанії (яп. betsu) (яп. bango) (0033 або 001) + 010 + країна-партнер 

(bango) + партнер (яп. aitesaki) Код регіону (яп. Kyokuban) + номер телефону (яп. Denwabangou) 

 

Основи життя (яп. Seikatsu) (яп. Kisohen) / Ⅱ . Life (яп. Seikatsu) / 4. 
Інтернет 
● Я хочу користуватися Інтернетом на своєму домашньому комп’ютері ● 

Є два способи: один – звернутися до постачальника в магазині електроніки, а інший – онлайн. 

Оскільки постачальників багато, існують різні (різні) платні курси та плани. 

* Під час оформлення заявки на провайдера в магазині електроніки вам потрібна ID-карта 

(наприклад, карта проживання) та квартира, в якій ви проживаєте. Необхідно перевірити стан 

підключення квартири. 

 

Життя та Основи життя / Ⅱ. Життя (яп. Seikatsu) / 5. Пошта (Юбін) 
Поштові відділення та поштові скриньки можна знайти з позначкою «〒». 

* Є поштове відділення, яке також пропонує міжнародні грошові перекази та обмін іноземної 

валюти. 

Деталі: Japan Post (Yubin) HP https://www.post.japanpost.jp/index.html 

Інструкція поштою 

(яп. Юбін) 

англійською (яп. 

Аннаї) 

обслуговування 

Пошта Японії (Юбін) HP (англійською): 

https://www.post.japanpost.jp/index_en.html 

■ Повторна доставка пошти тощо. 

ВЕБ-додаток (Moshikomi): 

https://www.post.japanpost.jp/receive/redelivery_form/ 

Телефонна заявка (Denwa) (Moshikomi): TEL: 0570-046-111 (плата за дзвінки) 

Будні 8:00-21:00, субота, неділя, свята 9:00-21:00 

https://www.post.japanpost.jp/index.html
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● Якщо допис містить «форму повідомлення», 

наприклад «Відсутність» ● 

 Коли вас немає, ви можете скористатися поштою 

(яп. Юбін) або яп. Yu-Pack (посилка). Це 

повідомлення про те, що міжнародна пошта (яп. 

Юбін) надійшла. Віднесіть пошту тощо до поштового 

відділення, зазначеного в нижній частині 

зворотного боку контактної форми. Якщо ви йдете 

на пошту (у випадку, якщо йдете на пошту), ця 

контактна форма, печатка або (також) ) Потрібен 

підпис/посвідчення особи (яп. hitsuyo)), повторна 

доставка (hatatsu), бажана дата (яп. kiboubi) по 

телефону (яп. denwa), Інтернет тощо (яп. renraku) ), 

будь ласка． 

※Період зберігання пошти (яп. Юбін) і яп. Yu-Pack (посилка) становить правило Хара (яп. генсоку) 7 

(яп. нано) днів (яп. какан) (міжнародна (яп. кокусай) пошта. (яп. Юбін) протягом 15 днів (яп. Нічікан) ), 

немає контакту (яп. ренраку) 

У разі розгляду справи вона буде повернута особі, яка її надіслала. 
 

Життя (Життя) Основи (Основи) / II. Життя (Сейкацу) / 6. Гроші (Кейн) 
● Відкриття / створення рахунку в банку / поштового відділення (яп. Japan Post Bank) ● 

При укладанні договору з мобільного телефону необхідно відкрити рахунок. В банк іти з 

наступним: 

[Потрібні речі] 

 • Документи про посвідчення (карта на проживання або спеціальне посвідчення постійного 

резидента тощо) 

* У 77 Bank і Japan Post Bank, дипломати та спеціальні постійні резиденти, за винятком тих, кому не 

видано карту проживання, будь ласка, не соромтеся пред'явити свою картку проживання. Я є. 3 

місяці з дня закінчення терміну перебування для відкриття рахунку Якщо ви прибули протягом (не), 

то не зможете відкрити рахунок. Будь ласка, зробіть запит після завершення процедури поновлення 

терміну перебування. Ті, хто має кваліфікацію прописки «навчання за кордоном» або «навчання 

кваліфікації», повинні мати прописку, студентський квиток та працівника. Прошу надати 

підтвердження. 

 • Inkan (У випадку з іноземцем також є банк, який приймає підпис .... 77 Банк (Банк) тощо) 

 

● Відкрити банківський рахунок/поштове відділення (яп. Japan Post Bank) ● 

При поверненні в Японію необхідно скасувати обліковий запис. В банк іти з наступним. 

[Потрібні речі]  

 • Книжка, касова картка, печатка (підпис не потрібен), документи, що підтверджують (shomei) 

(картка резидента або спеціальні) ) посвідчення постійного резидента (Shomeisho)) тощо. 

* Купівля або продаж облікового запису, надання його в борг іншій особі або передача його є 

злочином.  
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Коли ви повертаєтеся до Японії, щоб не бути причетним до злочину, ви повинні скасувати свій 

рахунок.  

* Якщо ви оновлюєте картку проживання у зв’язку з продовженням терміну перебування, зміною 

статусу проживання тощо (будь ласка, пред’явіть свою карту проживання після поновлення в касі 

банку (яп. Мадогучі). 

 

● Про банкомат ● 

Це машина, яка вносить і виймає гроші, внесені в банк. Якщо це банкомат транзакційного банку, то 

протягом   багатьох днів працює у будні вранці з 9 годин до ночі 6. Ви можете користуватися ним 

безкоштовно приблизно до певного часу. В інші години та у святкові дні стягується плата за 

користування. Ви також можете скористатися банкоматами в магазинах. 

 

* Банкомати Japan Post Bank можна використовувати японською та англійською мовами. Крім того, 

у деяких банкоматах Family Mart тощо, англійська та китайська є обов’язковими, якщо процедура 

передбачає використання картки, виданої за кордоном. , корейська, в’єтнамська тощо можна 

використовувати загалом 16 мовами . 

* Банкомат 77 Bank можна використовувати японською, англійською та китайською мовами. 

 

 

Життя (Життя) Основи (Основи) / II. Життя (яп. Seikatsu) / 7. Печатка(яп. 
Inkan) 
● Купіть печатку (ханко) ● 

В Японії замість автографів використовують печатки. На ній вигравірувано прізвище та моє ім’я. 

Пломби можна зробити в магазині, що спеціалізується на печатках. 

 

● Зареєструйте свою печатку ● 

Коли ви купуєте машину або укладаєте договір на щось, ви можете зареєструвати свою печатку в 

офісі палати тощо) Є деякі речі, які ви повинні зробити. Реєструвати свої печатки можуть лише особи, 

яким виповнилося 15 років, які зареєстровані як резиденти. Печаткою може бути зареєстрована 

лише одна особа. Не можна зареєструватися з печаткою, яка має вирізане ім’я, яке не є ім’ям 

мешканця. За детальною інформацією звертайтеся до кожного відділення приходу. 

 

 

Основи життя / II.Життя / 8. Сміття 
● Утилізуйте сміття у повсякденному житті ● 

День збору для кожного виду (день вивезення сміття) з раннього ранку (яп. socho) до ранку (asa) 8 

годин (ji) 30 хвилин у цей день (яп. tojitsu) будь ласка, підіть до пункту збору (місце, де ви  можете 

прибрати сміття), що вирішено). Побутове сміття та пластикові контейнери та тару кладуть у 

призначений мішок для сміття (призначений мішок).Спеціальні сумки продаються в супермаркетах 

і магазинах. 
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Побутові відходи 

У будинку, наприклад, сире 

сміття на кухні 

Сміття з виїзду в пакет 

позначається зеленим. 

Мішок, щоб вміст не вилізав, 

коли ви його поклали. 

Зав’яжіть в узіл  та висуньте 

його. 

Пластиковий контейнер/Упаковка  

Якщо зліва є позначка 

(складка), 

Позначений червоним - 

покладіть в пакет і вміст. 

Зав’яжіть горловину пакета, 

щоб він не випав.  

Банки, пляшки, ПЕТ (пластикові)-пляшки 

тощо. 

Банки, пляшки, 

ПЕТ(пластикові)-пляшки і 

т. д. - це прямі, трубчасті 

сухі батареї  і 

ртутнийтермометр - це 

прозорі пакетив мішок, 

жовтого коліру точки збору. 

Витягніть його всередину коробки для збору. 

Папір 

 

Розділіть на 5 типів 

газет/вкладишів, 

листівок, багатоярусних 

кульок, паперових 

пакетів, журналів, 

різних предметів і 

мотузок. Їх зв’язують і викладають. 

 

Для отримання додаткової інформації: відділ інтернаціоналізації SenTIA HP(головна сторінка) 

Вгору ＞ Інформація іноземною мовою ＞Життя＞> Ресурси і сміття(японська, англійська, китайська, 

корейська, в'єтнамська, непальська мови) 

Місто Сендай Якщо ви хочете отримати брошуру «Як позбутися ресурсів і сміття», йдіть до міської 

ради. Розповсюджується в Сендайському багатокультурному центрі на 1-му поверсі конференц-

біля Сендайського міжнародного центру, Куякушо та Міжнародний центр Сендай знову, 

Відео, де показано, як утилізувати сміття, було завантажено на сайт для розміщення відео YouTube.  

Відео про утилізацію сміття Сендай пошук 

 

● Утилізуйте негабаритне сміття ● 

Столи, комоди тощо, найдовша частина яких становить близько 30 см або довше, викидаються як 

негабаритне сміття. )Зробити. Є плата. Ви не можете утилізувати його, якщо не віддасте його до 

центру прийому великогабаритного сміття. 

[Порядок подання запиту на утилізацію негабаритного сміття] 

① Зателефонуйте до центру прийому великогабаритного сміття (ТЕЛ: 022-716-5301) японською 

мовою. 

Поговоріть, будь ласка, про те, що викладати та наскільки воно велике. Вони назначать Вам  

номер приймальні, плату та день, коли ви будете виносити сміття. 

② Я куплю платіжний квиток. 

В магазині необхідно  купити платіжний квиток на ту суму грошей, яку назначили. Будь ласка, 

напишіть номер приймальні на платіжному квитку та прикріпіть його до місця, де можна 

побачити негабаритне сміття... 
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③ До ранку о 8 годині (Ji) 30 хвилин (Камбур) у призначений день збору, у місці, де в центрі 

прийому написано «Будь ласка, виходьте». 

* Є також великогабаритне сміття, яке можна передати через Інтернет. (лише японська (японська)) 

https://www.sendai-sodai.jp/eco/view/sendai/top.html 

* Відео «Посібник щодо утилізації великогабаритних відходів у місті Сендай» (лише англійською 

мовою) https://www.youtube.com/watch ? v = jWKQGHq5IRI 

 

* Наведені нижче предмети не збиратимуться в місті Сендай. Будь ласка, проконсультуйтеся з 

магазином, де ви його придбали. 

Кондиціонер, телевізор, холодильник, морозильна камера, пральна машина, сушарка для 

білизни, персональний комп'ютер, шина, бензин, вогнегасник ・  газова бомба пропан ・ 

відпрацьоване масло (холодильник)  ・ автомобільні вибухові речовини (автомобілі) ・ потужні 

наркотики ・ отруйні речовини  ・ пестициди ・ фарба ・ великий розмір , сейф, піаніно, 

акумулятор, мотоцикл (понад 50 куб. см), автомобіль． 

 

Основи життя /Ⅱ. Життя/ 9. Телевізор та радіо 
● Телевізор ● 

Якщо встановлено телевізор, буде укладено договір на прийом з NHK і буде сплачена плата за 

прийом мовлення. Плата за прийом буде змінюватися в залежності від змісту договору. Для 

отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з NHK. 

Безкоштовний номер NHK TEL: 0120-151515 

Час листування: субота, неділя та святкові дні з 9:00 до 18:00 (крім святкових днів на кінець року та 

новорічних свят) 

Вікно плати за прийом NHK (яп. Мадогучі) http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/ 

(Мову можна вибрати з цієї сторінки) японська, англійська, китайська, корейська, в'єтнамська тощо 

(Інше) 7 мов (яп. генго)) 

 

● Слухайте радіопрограму іноземною мовою ● * () Частота в дужках — це частота. 

Багатомовна радіомовна 

станція (інформація про життя) 

Радіо 3 (76,2), fm Izumi (79,7), 

FM Тайхаку (78,9), FM Наторі (80,1) 

* Додаткову інформацію див. у SenTIA головна сторінка 

- HPгору> Багатомовна радіомовна станція 

FM 

 

Глобальні розмови/Global Talk 

(інформація про запобігання 

стихійним лихам) 

Datefm (Date FM) Сендай(77.1) FM 

Іноземномовні новини NHK радіо нумер 2 радіомовлення (яп. Hoso) (Сендай 

1089, Кесеннума 1539) 

AM 

● Дивіться та слухайте міжнародні трансляції в Інтернеті ● 

Міжнародні трансляції NHK транслюють японські новини та теми 24 години на добу, крім 

трансляцій за кордоном. Його можна подивитися в Інтернеті навіть в Японії. 

NHK World JAPAN TV 24 години англійська ТБ (телебачення). 
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NHK World JAPAN Radio Радіослужба, яка веде мовлення 17 мовами. 

На смартфонах і планшетах є безкоштовні програми. 

Додаткова інформація: веб-сайт NHK головна сторінка  

NHK WORLD https://www.nhk.or.jp/nhkworld/ 

(Мову можна вибрати на цій сторінці) Японська, англійська, китайська, корейська, в'єтнамська 

тощо (Інше) 15 мов (генго)) 

 

Основи життя / Ⅱ Життя/ 10. поліцейська будка (яп. коубан) 
У міліцейській будці міліціонери обмінюються на розгляд злочинів та різних неприємностей, а 
також патрулюємо, щоб захищати безпеку місцевих жителів. Якщо ви стали жертвою злочину або 
впустили щось, ви можете проконсультуватися з поліцейською будкою. Звертайтесь в будку міліції 
біля будинку. 

 
Основи життя / II.Життя / 11. Сусідська асоціація 
Люди, які живуть на одній території, допомагають один одному в дружбі, в суспільському звязку. 

Сусідське об’єднання – це організація, яка здійснює волонтерську діяльність, що сприяє розвитку 

людини. Ви можете поглибити обмін з людьми в цьому районі. (Членські внески варіюються 

залежно від районної асоціації, але заходи з прибирання та тренінги із запобігання стихійним лихам 

у околицях, тренінги із запобігання катастрофам тощо. Використовується для таких заходів, як 

розважальні заходи.) 

 

Якщо ви приєднаєтеся, ви можете отримати наступну інформацію. 

① Документи зі зв'язків з громадськістю, видані в місті Сендай і префектурі Міягі ("Новини 

муніципальної адміністрації" та "Новини уряду префектури") 

②  Інформація про різноманітні заходи, організовані районною асоціацією. 

 
Основи життя / II Життя / 12. Податки, пенсії, добробут 

● Про податки ● 

Люди, які живуть в Японії, повинні платити податки незалежно від національності... Існує багато 

видів податків. 

(Приклад) Податок на прибуток, податок з населення (міський податок), податок на споживання 

(місцевий податок) Податок на споживання Chiho, включаючи податок, податок на легкі транспортні 

засоби, податок на автомобілі тощо. 

 

● Сплата міського (кенмінського) податку під час повернення до Японії ● 

Міський податок у префектурі стягується з муніципалітету поточної адреси з 1 січня (Цутачі) до 

попереднього року (Шосон). Податок стягується з доходу (1 січня – 31 грудня) (рік). Навіть якщо ви 

переїхати до Японії по дорозі і повернутися до Японії, все одно доведеться платити податки. 

* Якщо річний дохід нижче певного рівня, міський податок не стягується. При поверненні в Японію  
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податок буде сплачено від імені самої особи Виберіть менеджера або сплатіть податки 

запланованим способом сплати податку. Я хочу зробити запит. 

 

● Про пенсії ● 

Якщо ви живете в Японії у віці від 20 до 60 років, ви будете зараховані на державну пенсію, це 

потрібно зробити. Існує два види державних пенсій. Для отримання додаткової інформації 

зверніться до відділу страхування пенсії кожного приходу або до відділу пенсійного забезпечення 

району (яп. chiiki) A) Будь ласка, дозвольте мені. 

・ Соціальна пенсія 

Коли вас наймають у компанію і влаштовуються на роботу, компанія виконає процедуру 

приєднання до соціальної пенсії. Ваша страхова премія буде вирахована з вашої зарплати. 

・ Національна пенсія (яп. Ненкін) 

Якщо у вас немає соціальної пенсії, вам потрібно приєднатися до національної пенсії.  

・ Зняття (я хочу) Одноразовий платіж (яп. Ічіджікін) 

Сплатіть страхові внески протягом 6 місяців і більше і поверніться до Японії, не отримуючи пенсії. 

У такому випадку ви можете її отримати. Рахунки-фактури можна отримати в місцевому 

управлінні пенсійного забезпечення до повернення в Японію або в Японії. Отримано на веб-сайті 

Японської пенсійної організації та виставлено поштою протягом 2 років після повернення до Японії. 

Я зроблю. Будь ласка, перегляньте веб-сайт Японської пенсійної організації, щоб дізнатися більше, 

про  документи та запобіжні заходи. ... 

Короткострокове проживання (Zairyu) Виїзд іноземців (Daitai) Одноразова виплата (Ichijikin) 

(англійська, китайська, корейська, В'єтнам, Португалія, Іспанія, інші (інші) 8 мов (Gengo)) 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html (Мову можна 

вибрати на цій сторінці) 

 

●Соціальні послуги ● 

Для людей з обмеженими фізичними можливостями, людей з вадами розумового розвитку, та 

пацієнтів із важковиліковними захворюваннями є служби охорони здоров'я та соціального 

забезпечення для інвалідів та служби охорони здоров'я та соціального забезпечення літніх людей. 

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу інвалідів та людей похилого віку кожного 

відділення. 

Телефон підтримки перекладачів мультикультур-ного центру Сендай Центру Кьосей (ТЕЛ)：022-224-

1919） 

 

 

Основи життя / Ⅲ Управління здоров'ям / 1. Огляд здоров'я 
Люди, які проживають у місті Сендай, можуть пройти медичний огляд, який проводиться в місті 
Сендай. Деталі: Відділ інтернаціоналізації SenTIA HP головна сторінка (яп. Jigyobu)  

Вгору ＞  Інформація іноземною мовою ＞  Здоров’я / Медицина ＞  Діагностика здоров’я 

(Діагностика здоров’я громадян) (японська, англійська, китайська, корейська мови) 
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Основи життя (Hen) / Ⅲ. Управління здоров'ям (Kanri) / 2. Лікарня 
(Byoin)  

В Японії є велика лікарня з добре обладнаними приміщеннями (яп. Byoin) (лікарня загального 
профілю), і вона зазвичай поруч з вами ./ лікарня, куди ви можете долучитися. Якщо вам погано, 
спершу зверніться до найближчої клініки/лікарні.  
* У деяких випадках лікарня загального профілю може не пройти медичний огляд без 
рекомендаційного листа. 
 

● Зверніться до поліклініки/лікарні ● 

① Спочатку зателефонуйте в клініку/лікарню. (За потреби забронюйте.) 

② Візьміть картку медичного страхування (*) і підіть до клініки/лікарні. Ми передамо вашу страхову 

картку на стійці реєстрації. 

* Навіть якщо у вас є страховка, ви повинні сплатити повну суму, якщо у вас немає картки 

медичного страхування. 

* Коли ви отримуєте медичну допомогу на початку першого лікування або на початку місяця, ви 

повинні отримати картку медичного страхування на стійці реєстрації, я її передам. 

③ Якщо ви збираєтеся проходити медичний огляд вперше, напишіть анкету. Після його завершення 

його передадуть на ресепшн. 

Анкета ... Форма запитання, щоб знати стан свого організму 

Завантажте багатомовну версію анкети (monshinhyo) → http://www.kifjp.org/medical/ 

(яп. Kanagawa International Exchange Foundation і Kokusai Exchange Hearty Konandai створили 18 

мовами.) 

④ Коли вам зателефонують, ви можете увійти до кімнати та пройти обстеження. 

⑤ Ми оплатимо медичний огляд. Якщо вам потрібні ліки, отримайте рецепт. 

⑥ Коли ви отримаєте рецепт, підіть в аптеку та обміняйте рецепт на ліки. 

Тоді оплатіть вартість ліків. 

 

Допоможіть знайти інформацію про лікарів, які володіють іноземними мовами, лікарні з 

персоналом, лікарів-стоматологів. Для тих, кому потрібна допомога з бронюванням лікарні, 

Сендайський багатокультурний центр (тел.: 022-224-1919) 

Будь ласка, зв’яжіться з електронною поштою: tabunka@sentia-sendai.jp). 

 

● Про страхову картку / медичне страхування ● 

Якщо ви перебуваєте в Японії, вам потрібно буде оформити один із наступних страхових полісів. Ви 

можете отримати страхову картку, коли приєднаєтеся. Якщо ви не приєднаєтеся, вам доведеться 

самостійно сплатити повну суму під час звернення до лікарні. (У разі підписки 30% тягар (яп. футан)) 

 

① Соціальне страхування (яп. hoken) …страхування співробітників (яп. hoken). Якщо ви працюєте 

(у разі), ваш роботодавець (яп. koyonushi) візьме цю процедуру. Ваша страхова премія буде 

вирахована з вашої зарплати. 

 

② Національне медичне страхування (хокен)… Якщо у вас немає (1), вам доведеться оформити (у 

разі). Процедури приєднання за карткою проживання, паспортом та банківською готівковою 
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карткою у вікні кожного приходського офісу (Мадогучі) Продовження) 

Деталі: Відділ інтернаціоналізації SenTIA HP головна сторінка (яп. Jigyobu) Вгору ＞ Інформація 

іноземною мовою ＞  Здоров’я / Медицина ＞  Діагностика здоров’я (Діагностика здоров’я 

громадян) (японська, англійська, китайська, корейська мови) 

 

Основи життя / IV Діти / 1. Вагітність / Пологи / дитина/ака-чан 

● Якщо ви завагітніли ● 

Подайте звіт про вагітність до Центру здоров’я та соціального забезпечення кожного приходу та 

відділу охорони здоров’я та соціального забезпечення кожного загального відділення. 

① Зошит здоров'я матері та дитини буде передано. (японська, англійська, китайська, корейська, 

португальська, тагальська тощо (інші) 5 мов (яп. генго)) 

・Це блокнот, який фіксує перебіг вагітності та розвиток Ака-чан. 

② Обстеження здоров'я вагітної жінки (яп. shinsa) квиток (яп. joseiken) тощо окремий том (яп. 

bassatsu) (вагітна жінка (яп. ninsanpu) видання (яп. hen)) Буде вручено. 

・ Скористайтеся цією субсидією, щоб збільшити кількість оглядів вагітних у зареєстрованих 

медичних установах. Ви можете отримати її 14 разів. 

・Після пологів корал буде оглянути в зареєстрованому медичному закладі, отримати можна до 

2 разів. 

③ Є рекомендації щодо здоров'я. 

・У Центрі здоров’я та благополуччя проводяться заняття матерів/батьків для вагітних жінок та 

їхніх сімей. 

 

● Якщо Ака-чан народилася ● 

Свідоцтво про народження буде подано в палату протягом 14 днів. Ви можете отримати пологи, 
догляд за дитиною, тимчасові гроші та гроші, якщо це національне медичне страхування, відділ 
страхування здоров’я та соціального забезпечення та пенсійний відділ кожного підопічного разом 
із повідомленням про народження. (яп. Shoken) Секція охорони здоров'я та добробуту (яп. Фуку) 
Подавайте заявку біля вікна (яп. Мадогучі). Якщо це страхування працівників (соціальне 
страхування), звертайтеся на робоче місце. 
Крім того, якомога швидше введіть довідник зі здоров’я матері та дитини (Bessatsu) (Видання для 
вагітних (яп. Ninsanpu) (яп. Hen)). Будь ласка, заповніть контактну форму пологів та надішліть її до 
Центру здоров’я та соціального забезпечення (Здоров’я немовлят). Окремий том із талонкою про 
стан здоров’я та талончиком на профілактичні щеплення (яп. Bessatsu) (молочне та дитяче 
видання) )) Буде надіслано). 
Інші, Іноземці (яп. Фусай) (За винятком випадків, коли батько (яп. Чічіоя) або мати (яп. Хахаоя) є 
японським громадянством (яп. Кокусекі) Якщо дитина народилася в цей період, подайте заявку на 
отримання права на проживання. Є потреба зробити це. Ця заявка призначена для місцевого 
народження, юрисдикція якого має місце за місцем проживання протягом 30 днів з дня народження. 
Зробіть це в офісах імміграції, місця проживання, управління та уряду. Якщо ви залишите Японію 
протягом 60 днів з дня вашого народження, вам потрібно буде отримати статус резидента. Подавати 
заяву на отримання кваліфікації не потрібно. 

「Посібник з пологів та виховання дітей для іноземців, які проживають у місті 

Сендай»Відділ інтернаціоналізації SenTIA (Jigyobu) HP головна сторінка  Вгору ＞ 

Інформація іноземною мовою ＞ Діти / Дім ＞ Інформаційний сайт про виховання 

дітей(японська, англійська, китайська, корейська мови) 
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● Якщо ваша дитина захворіла ●  

* У разі невідкладної допомоги зверніться до лікарні стр. 1.  

Відділ інтернаціоналізації SenTIA (Jigyobu) HP головна сторінка: 

Вгору ＞  Інформація іноземною мовою ＞  Діти / Сім'я ＞  Якщо діти захворіють(японська, 

англійська, китайська, корейська мови) 

● Перевірка здоров'я Ака-чан / дитини● 

Скористайтеся листом медичного огляду, що входить до окремого тома «Довідника про здоров’я 

матері та дитини» (видання для немовлят) Ви можете пройти тричі безкоштовний огляд у 

зареєстрованому медичному закладі.  

Деталі: місто Сендай головна сторінка HPДомашня сторінка ＞ Інформація про життя ＞ Здоров’я 

та добробут ＞  Виховання дітей ＞  Огляд здоров’я немовлят/профілактична щеплення (йобо) 

Огляд здоров’я немовлят (2 місяці, 4-5 місяців, 8-9 місяців)（дата） 

* Домашня сторінка міста Сендай має функцію самостійного перекладу (вчора). Будь ласка, виберіть 

мову з «Іноземна мова» у верхньому правому куті домашньої сторінки. 

 
Основи життя / IV.Діти / 2. Малюки 
● Я хочу залишити своїх дітей у дитячому садку ● 

Якщо батьки не можуть піклуватися про своїх дітей через роботу, навчання, хворобу, пологи тощо, 

вони можуть відвезти своїх дітей до дитячого садка. ) Можна передати. Призначений для дітей від 

4 місяців після народження до дошкільного віку. Дитячий садок має ліцензію міста Сендай, а інші 

дитячі садки мають ліцензію. Існує неліцензований дитячий садок (яп. хойку), тобто дитячий заклад 

(яп.хойку). Ліцензований дитячий садок є першим (яп. daiichi), сподіваючись, що дитячий садок 

(хойкушо), офіс приходу (яп.якушо), секція допомоги по догляду за дитиною (яп.хойку), відділ 

охорони здоров’я та добробуту (яп. Shoken) у Кюфука або Міягі (яп.Фукушіка), подано на прийом і 

не є схвалено. Якщо ви хочете користуватися дитячим закладом, ви можете звернутись 

безпосередньо до кожного закладу для перегляду. 

 

● Ліцензований дитячий садок ● 

[Час догляду за дитиною] * Залежить від дитячого садка. 

Приблизно з 7:00 (~ 7:30) до 18:00 (~ 18:30) * Є продовження (яп.енчо) догляду за дітьми (яп.хойку). 

* Обід буде подано опівдні (також є місце, куди ви можете принести свою основну їжу для дітей 

старше 3 років). Необхідно відправити і отримати. 

Плата за догляд за дитиною встановлюється відповідно до суми податку, сплаченого громадянами 

домогосподарства (клас 3-х років), плата за догляд за дитиною від 5 до 5 років є безкоштовною. 

Інформація про вхід у дитячий садок → Відділ інтернаціоналізації SenTIA HP головна сторінка  

Вгору ＞  Інформація іноземною мовою ＞  Діти ・  Дім ＞  Дитячі заклади тощо(японська, 

англійська, китайська, корейська мови) Деталі: місто Сендай HP Домашня сторінка ＞ Інформація 

про проживання ＞ Здоров’я та добробут ＞ Догляд за дітьми ＞ Ясла Дитячий садок, дитячий 

садок тощо ＞ Про користування дитячим садком, дитячим садком тощо. бажає ним скористатися

（дата） 

* Домашня сторінка міста Сендай має функцію самостійного перекладу (вчора). Будь ласка, виберіть 

мову з «Іноземна мова» у верхньому правому куті домашньої сторінки. 
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Інші види діяльності, які ведуться в яслах * Напряму звертаються до кожного ясла. 

① Тимчасове (тимчасове) 

 утримання (під варти) 

Коли захисник працює або хворіє, догляд за дитиною надається 

тимчасово. 

② Догляд за дітьми Коли охоронювана особа працює в неділю та святкові дні, 

здійснюється догляд за дітьми. 

● Неліцензовані заклади догляду за дітьми ● 

Будь ласка, зв’яжіться безпосередньо з кожним дитсадком, щоб отримати інформацію про послуги 

неліцензованих закладів догляду за дітьми. 

Якщо ви відповідаєте певним вимогам, з вас стягуватиметься плата за догляд за дитиною з міста 

Сендай у межах верхньої межі. Можливість отримати хвилинну допомогу. Ви можете зробити це. 

Список неліцензованих закладів догляду за дітьми (Ічіран): Sendai City HP головна сторінка 

Домашня сторінка ＞ Інформація про проживання ＞ Здоров’я та добробут ＞ Догляд за 

дітьми ＞ Ясла, дитячий садок тощо（дата） 

※  Домашня сторінка міста Сендай має функцію самостійного перекладу (вчора). Будь ласка, 

виберіть мову з «Іноземна мова» у верхньому правому куті домашньої сторінки. 

* У неліцензованому дитячому закладі проводитиметься догляд за дітьми в нічний час та у святкові 

дні, там також є місце. Будь ласка, зв’яжіться безпосередньо з дитячим закладом, якщо ви хочете 

подати заявку на прийом. 

 

● Я хочу віддати своїх дітей у садок ● 

Це для дітей від 3 років до вступу в початкову школу. 

Щоб вступити до дитячого садка, ви можете подати заявку безпосередньо в садок, у який хочете 

вступити. У квітні ви зможете отримати заявку з листопада минулого року, але, здається, їх багато. 

Плата за догляд за дитиною безкоштовна в межах верхньої межі суми. 

 

● Я хочу довірити / пійти в дитячий садок для акредитації дітей ● 

Це заклад, який  поєднує в собі функції дитячого садка. 

Догляд за дітьми до 3 років (яп. хойку) для дітей до дошкільного віку (яп. шугакумае), 3 Ми 

забезпечимо освіту та догляд за дітьми. Крім того, ми також надаємо допомогу у вихованні дітей 

для місцевих дітей та сімей. 

Плата за догляд за дитиною встановлюється відповідно до суми податку, сплаченого громадянами 

домогосподарства (клас 3-х років), плата за догляд за дітьми віком від 3 до 5 років безкоштовна 

(Муріо). 

* Вік прийняття залежить від саду, тому зверніться безпосередньо до закладу. 

Додаткова інформація 

HP міста Сендай: Головна > Інформація про життя > Здоров'я та добробут > Догляд за дітьми > Ясла, 

дитячі садки та ін. > Заява на використання дитячих садків та дитячих закладів > Для тих, хто хоче 

використовувати дитячі садки та сертифіковані дитячі заклади (дні) 

※ Домашня сторінка міста Сендай має функцію самостійного перекладу. Будь ласка, виберіть мову 

з «Іноземна мова» у верхньому правому куті домашньої сторінки. 
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● Я хочу довірити своїх дітей громадському бізнесу по догляду за дітьми. ● 

Це відносно невеликий дитячий заклад для дітей до 3 років. Спосіб оформлення запиту такий же, як 

і при вступі до дитячого садка. 

 

● Я хочу піти в Дитячий центр / Дитячий центр ● 

Заклад, який пропонує ігрові та дитячі майданчики. Його можуть використовувати будь-які віком від 

0 до 18 років. 

Деталі: місто Сендай Hpголовна сторінка Домашня сторінка ＞ Інформація про життя ＞ Здоров’я 

та добробут ＞ Виховання дітей ＞ Місцезнаходження / Діяльність дітей ・ Місця ) І т. д. (дитячий 

центр, дитячий клуб тощо)> Дитячий центр, дитячий центр（дата） 

* Домашня сторінка міста Сендай має функцію самостійного перекладу (вчора). Будь ласка, виберіть 

мову з «Іноземна мова» у верхньому правому куті домашньої сторінки. 

Я хочу скористатися дитячим садком або іншим закладом, але я не знаю, як зробити запит... 

・ Ви можете проконсультуватися з мультикультурним центром Сендай. 

・  Можна скористатися безкоштовною послугою «Волонтер Tsukizoi (Деталі або P33)» групи 

підтримки іноземців OASIS. 

Телефон підтримки перекладачів у багатокультурному центрі Сендай Кьосей (ТЕЛ: 022-224-1919) 

 
Основи життя/ Ⅳ. Діти / 3. Школа 
● Я хочу віддати дітей до початкових та молодших шкіл міста Сендай ● 

Процедури необхідні у відділі академічних справ міського комітету 

освіти Сендай (яп. Іінкай) (яп. Гакудзіка). 

• Вирішуватиме місце проживання, яке навчатимете. 

• Плата за навчання відсутня. Плата за обід (плата за шкільний обід) і 

Навчальні матеріали (яп. Kyozaihi) тощо оплачуються. 

• Заняття ведуться японською мовою. 

* Якщо у вас короткочасне перебування (у випадку яп. Mijika) 

(протягом 2 місяців), ви можете подати заявку на тимчасове 

підвищення. 

Для отримання додаткової інформації Відділ з академічних питань 

комітету з освіти міста Сендай (Інкай) (Гакудзіка) ТЕЛ: 022-214-8860 будь ласка, дайте нам знати. 

 

● Підтримка / заходи для іноземців (яп. gaikokujin), дітей (яп. jido), студентів (яп. seito) та їхніх 

батьків (яп. oya), які не володіють японською мовою як рідною ● 

Назва служби/організації 

(яп. Dantaimei) 

Зміст діяльністі Контактна інформація 

Повернення до Японії, 

іноземці, діти, студенти 

тощо, керівництво, 

кооператори, диспетчерська 

справа (яп. джигьо) ) 

Співробітники, які підтримують під 

час проходження занять у місті 

Сендай (не)державна початкова та 

середня школа (яп. jugyo) Ryokusha), 

будуть відправлені. 

Комітет з освіти (яп. Іінкай) 

Відділ керівництва освіти 

(яп. Койку). 

ТЕЛ 022-214- 8875 

 
Безкоштовне розповсюдження 
в Мультикультурному та 
міжнародному центрі обміну 
міста Сендай 
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Діти іноземців ・ 

Нарада підтримки 

Проведення навчання японської 

мови (яп. гакусю), підтримка 

вивчення предметів (яп. гакушу), 

волонтерських майстер-класів (яп. 

кеншукай) тощо для дітей 

Секретаріат (яп. 

Дзимукьоку) 

ТЕЛ：090-2793-8899 

Швидкий японський клуб Кожної суботи (яп. Doyoubi) Клуб, 

який підтримує вивчення предметів 

з невеликою кількістю людей 

Центральний центр 

громадян у районі Аоба 

ТЕЛ：022-263-5010 

Підтримка дітей, пов'язаних 

з іноземними державами 

Консультаційне бюро 

Волонтерські перекладачі на 

шкільні сайти, відправка 

координаторів, майстер-класи для 

вболівальників та громадян Холдинг 

волонтерів тощо. 

SenTIA 

ТЕЛ：022-268-6260 

Сендайський 

мультикультурний центр 

ТЕЛ：022-265-2471 

Літні канікули   

Сьогоднішня кімната 

Під час літніх канікул я буду 

комфортно навчатися з 

волонтерами. 

SenTIA 

ТЕЛ: 022-268-6260 

Профорієнта- 

ція 

Інформаційна сесія для молодших 

школярів та батьків, які бажають 

продовжити навчання в старшій 

школі в Японії. 

SenTIA 

ТЕЛ: 022-268-6260 

 

●Школа для іноземців у місті Сендай ● 

Школа (Hojin) Nanko (Nankou) Gakuen (Gakuen) Tohoku (Tohoku) International School TEL: 022-348-

2468 

Шкільна корпорація (Ходжин) Horizon Gakuen (Gakuen) ТЕЛ: 022-739-9622 

Корейська початкова та середня школа Тохоку ТЕЛ: 022-229-2131 

 

«Посібник з курсу для дітей та батьків, які не володіють японською як 

рідною мовою міягі» 

Ви можете завантажити його з домашньої сторінки. 

Він також безкоштовно розповсюджується в Сендайському 

мультикультурному центрі. 

Відділ інтернаціоналізації SenTIA HP головна сторінка 

Вгору ＞ Інформація іноземною мовою ＞ Діти ・ Дім ＞Путівник 

для дітей та батьків, які не володіють японською як рідною мовою Міягі 

(японська, англійська, китайська, корейська, тагальська, Іспанія, 

в'єтнамська мови) 

 
● Сідайте в автобус ● 
У місті Сендай курсують міські автобуси, транспортні автобуси Міягі тощо. 
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Як сісти в автобус 

a） 
Автобус Сендай заходять з середніх дверей і виходить з передніх. 

При оплаті готівкою візьміть номерний квиток від ①. 

При використанні квитка IC-картки, наприклад icsca, торкніться 

дисплея в ②. 

b） 
Коли ви почуєте назву автобусної зупинки, на якій хочете вийти, натисніть кнопку на 

внутрішній частині автобуса. 

c） 
Вартість проїзду оплачується, коли ви виходите. 

При оплаті готівкою в ③ вперше вводиться сума, що 

відображається після номерного квитка. Будь ласка, введіть 

(готівкою). Якщо ви хочете обміняти гроші, покладіть гроші на 

місце ④, перш ніж спуститися вниз. Гроші, які можна обміняти, 

це монети 1000 ієн, монети 500 ієн, монети 100 ієн і монети 

номіналом 50 ієн. Тільки монети. 

Під час використання квитка IC-картки торкніться дисплея в ⑤. 

 

* Якщо у вас закінчилися гроші на квитку на карту IC, ви також 

можете покласти гроші за автобус. Будь ласка, повідомте особі, 

яка керує автобусом (без змін). 

 

● Сядьте на метро (яп. Чікатецу) ● 

Метро Сендай має дві лінії. 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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● Проїзний квиток (квиток, який дозволяє сідати та виходити скільки завгодно разів) ・ 

icsca(назва картки) Купити ● 

Де ви можете придбати: ви можете придбати його на проїзному на станції Tetsu у нижній частині 

землі. 

 

На проїзному ви можете отримати одноденний квиток (автобус/метро) багато разів на день, а також 

купити квиток, який дозволяє вам вийти та зайти. 

Ви також можете купити icsca у автоматі з продажу квитків на станції метро. 

Якщо ви хочете дізнатися більше, зателефонуйте в інформаційний центр транспортного бюро. 

 

Міський автобус / 

метро Сендай  

(яп. Чікатецу) 

Інформаційний центр транспортного бюро ТЕЛ: 022-222-2256 (японська) 

https://www.kotsu.city.sendai.jp/ (японська (японська) / англійська мови) 

Транспортний автобус 

Міягі 

Транспортний штаб Міягі (яп. хонша) ТЕЛ：022-771-5310 

Північ (яп. Хокубу): офіс продажу Tomiya (яп. 

Eigyosho) 

Південь (яп. Нанбу): офіс продажів Сендай (яп. 

Eigyosho) 

ТЕЛ：022-358-9031

（забуття речей） 

TEL：022-243-2131

（забуття речей） 

JR (англ. Japanese 

Railways) Східна 

Японія 

Японські залізно-

дорожні лініі 

Центр забуття речей станції Сендай ТЕЛ：022-227-0255 

Інформаційна лінія -Східна Японія 

Японські залізно-дорожні лініі 

(англійська, китайська, корейська мови) 

ТЕЛ：050-2016-1603 

 

● Сядьте на потяг лінії JR ● 

Квитки JR можна купити як на вокзалах, так і в туристичних агентствах. 

● Сядьте на міжміський автобус ● 

Між Сендаєм та іншими містами курсує міжміський автобус. Наприклад, від Сендая до Токіо 

потрібно близько 5 годин 30 хвилин. Потрібне бронювання. За детальною інформацією звертайтеся 

до кожної автобусної компанії. 

● Візьміть таксі ● 

Більшість таксі, включаючи водія, розраховані на 5 осіб. Якщо лампа з боку пасажира на лобовому 

склі «порожня», ви можете підняти руку, щоб зупинити її. Задні двері з лівого боку відчиняться 

автоматично, тому зачекайте, доки вони відкриються. 

Основна плата за першу поїздку розміщена на вікні з боку посадки, тому перевірте її. Оскільки 

вартість проїзду – це комбінація часу та відстані, автомобіль рухається через світлофори чи затори? 

Навіть якщо у вас його немає, вартість проїзду зросте. 

З 10 години вечора до 5 години ранку оплачується додаткова плата. 

Якщо ви не розмовляєте по-японськи, рекомендуємо дати водієві пам’ятку із зазначенням лінії та 

місця призначення. 

 
Телефон підтримки перекладачів у багатокультурному центрі Сендай Кьосей (ТЕЛ: 022-224-1919) 
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Основи життя / V. Транспорт / 2. Автомобілі, мотоцикли, велосип 
● Водіння автомобіля чи мотоцикла в Японії ● 

Вам знадобляться японські водійські права або міжнародні водійські права. Є два способи отримати 

японські водійські права. 

• Як отримати водійські права в іноземній країні (посвідчення водія, крім Японії) 

• Іспит на кафедру (японська, англійська, китайська, в'єтнамська мови), здібності скласти тест і 

кваліфікаційний іспит. 

Як обміняти 

● Ви можете перейти з іноземної ліцензії (ліцензії, відмінної від Японії) (ліцензії, відмінної від 

Японії). ● 

Перед процедурою подачі заявки (перевірка документів) необхідне попереднє коригування (Jizen) 

(попередній контакт) ). 

Центр водійських прав ТЕЛ: 022-373-3601 (додаткова 275) / будні 15:00-17:00 

Звільнення 

від іншої 

країни 

Умови 

・Проживання в країні, де ви отримали водійські права, протягом 

принаймні 3 місяців після отримання водійських прав. Що я робив 

※ Вам буде запропоновано підтвердити тривалість перебування після 

видачі країни, яку ви отримали за допомогою свого паспорта, але ви не 

зможете в’їхати або виїхати з країни. Якщо ви не можете підтвердити це за 

допомогою штампа тощо, вам знадобиться інший (інший) сертифікат 

(hitsuyo). (Свідоцтво про закінчення навчання, довідку про роботу, довідку 

про сплату податків тощо) 

・Термін дії водійських прав не закінчився.  

・Адреса: префектура Міягі. 

Що 

вам 

по-

трібно 

・Форма заявки на отримання посвідчення водія (знаходиться в центрі 

водійських прав) 

・Одна фотографія (май) (3 x 2,4 см, чорно-біла) ・ Приймаються обидва 

кольори. Ті, хто носить капелюх, ті, хто має фон, і зуби. Те, що (ха) бачить, 

неможливо (фука).) 

・Копія картки мешканця (отримати її в палаті) 

※ Ті, у кого вказана національність (не потрібна особа, яка має японську 

ліцензію) Щоб дізнатися більше про картку резидента, перейдіть до P5. 

・Посвідчення водія іноземного автомобіля тощо. 

・Паспорт (все, якщо у вас є старий паспорт) 

・Японське посвідчення водія (тільки для людей, які мають водійські права) 

・Переклад іноземного водійського посвідчення на японську мову (* 1) 

Інше 

Процедура базується на країні, де видано водійське посвідчення, а також 

перевірка на здібності (тест на гостроту зору тощо) У разі тільки (у разі) 

підтвердження кафедри (Какунін) (можна здавати іспит за номером або 

національна мова (Кокуго)) і навички водіння (Unten) Є випадки, коли 

потрібно підтвердити (на випадок). Навіть якщо ви не склали іспит, вам все 

одно доведеться сплатити екзаменаційний внесок. Крім того, якщо ви не 

володієте японською мовою, просимо вас супроводжувати перекладача. 
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(* 1) Залежно від країни ви можете отримати переклад на японську мову в посольстві або 

консульстві. абоJAF ТЕЛ: 022-783-2826 Будні 9:00-16:00будь ласка, дай нам знати. (Переклад (яп. 

хоняку) речення  створення заряджається (платно)) 

● Зареєструйте автомобіль чи мотоцикл ● 

Якщо у вас є автомобіль або мотоцикл, вам необхідно зареєструватися. Зв’яжіться з магазином, де 

ви його придбали, або з магазином нижче. 

Звичайна машина Транспортне бюро Тохоку 

Транспортне бюро Міягі 

ТЕЛ：050-5540-2011 

Легковий автомобіль Асоціація інспекції легких 

транспортних засобів 

Міягі наглядовий офіс 

ТЕЛ：050-3816-1830 

Мотоцикл з робочим об’ємом 126 

куб.см або більше 

Транспортне бюро Тохоку 

Транспортне бюро Міягі 

ТЕЛ：050-5540-2011 

Мотоцикл з робочим об'ємом 125 

куб.см або менше 

Або приходська контора, де розташоване головне подвір'я, 

податкова, відділ бухгалтерії, загальний відділ, податковий 

резидент.  

● Їзда на велосипеді ● 

・Якщо у вас є велосипед, давайте зареєструємося для профілактики правопорушень, перевіримо 

його та будемо обслуговувати. 

・Не паркуйте свій велосипед на дорозі. Припаркуємось на велопарковці. Якщо ви паркуєте свій 

велосипед у місці, де паркування велосипедів заборонено, його знімають і переміщують у сховище 

для велосипедів. Ви повинні заплатити гроші, коли ви тягнете його. 

Карта паркування для велосипедів 

https://www.city.sendai.jp/jitenshataisaku/kurashi/machi/kotsu/jitensha/churinjo/map.html 

(японська/англійська) 

● Дотримуймося правил дорожнього руху Японії ● 

・ Автомобілі, у тому числі велосипеди, повинні рухатися по лівій стороні дороги. Пішохід 

(людина, яка йде) під час ходу йде по правій стороні дороги. 

・ Ви можете їздити на велосипеді по тротуару за знаками, наведеними нижче. 

・ Не керуйте автомобілем, якщо ви вживаєте алкоголь, зокрема велосипеди. 

・ Користувачі велосипедів захищені «Постановою Кан про безпеку велосипедів у місті Сендай». 

Необхідно це зробити. Для отримання додаткової інформації перейдіть на домашню сторінку міста 

Сендай. https://www.city.sendai.jp/jitensha/foreign.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корисна інформація 
(joho): 
«Ти знаєш? (яп.)Мамору? 
Правила дорожнього 
руху та етикет 
користування 
велосипедами» 
(З державних зв'язків з 
громадськістю онлайн) Дорожній знак 

Дорожній знак 
(Тільки для велосипедів і 

пішоходів) дорожний знак 
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【велосипед】 

・Під час їзди по тротуару віддавайте перевагу пішоходам (людям, які йдуть) і їздити ближче до 

дороги .Треба їхати повільно (бігати повільно).  

・Мобільний телефон (яп. Denwa)  

・ Телефонний дзвінок (яп. Tsuwa) і управління (яп. Sosa), 

парасолька (яп. Kasa) і речі. 

Не керуйте автомобілем, висівши на кермі. 

・Не керуйте автомобілем у навушниках або навушниках. 

・Не керуйте двома людьми поспіль або поруч. 

・Носіть шолом, щоб захистити голову. 

・Коли стемніє, увімкніть світло та їдьте. 

* Водії велосипедів, яких поліція ловила більше одного разу 

протягом 3 років (не) належать до класу (яп. Коушу). 

Ви повинні отримати його. 

 

【автомобіль】 

・Давайте пристебнемо ремені безпеки на всіх сидіннях, 

включаючи задні. 

・Діти віком до 6 років повинні використовувати дитяче крісло. 

Цього не буде. 

 

【велосипед】 

・Ви повинні носити шолом. 

«Посібник з безпеки дорожнього руху в Японії для пішоходів і велосипедистів» 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_english.pdf (англійською) 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_cn.pdf (посередині) 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_kr.pdf (Kan) 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_pt.pdf (Португалія) 

Ви можете купити книгу про правила дорожнього руху в Японії. (англійська/китайська мови). 

Детальніше JAF（ТЕЛ：022-783-2826）будь ласка, дай нам знати. 

 

Дорожній знак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачинено 

(закрито) 

Транспортний засіб 

(транспортний засіб) 

В'їзд (вторгнення) 

Заборона (заборона) 

Права сторона для обгону 

 (яп. Мігігава) 

Частковий звис (яп. da) і 

відсутність проходу (яп. kinshi) 

За межами визначеного 

(призначеного) 

напрямку прогрес 

заборонено 
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Багатомовний DVD про безпеку дорожнього руху (Anzen). 

5 мов, наприклад, як безпечно користуватися велосипедом і що робити, якщо ви 

потрапили в аварію на велосипеді. Ви можете переглянути це на сторінці. 

http://int.sentia-sendai.jp/j/information/index.html 

 

● Отримати страховку ●  

Якщо ви спричините аварію та травмуєте людину, з вас можуть стягнути великі гроші. 

Власники автомобілів і мотоциклів несуть відповідальність за страхування автомобільної 

відповідальності (широко відоме як Tsusho). ) Ви повинні оформити страховку. Давайте також 

отримати добровільне страхування. Коли ви купуєте або отримуєте автомобіль, обов’язково 

перевірте, чи є у вас страховка. Подати заявку на це можна в магазині, де ви купили автомобіль, 

або в страховій компанії. 

Крім того, коли ви їздите на велосипеді, ви повинні оформити страховку від пошкодження 

вашого велосипеда. Ви можете отримати страховку для свого велосипеда, якщо отримаєте 

перевірку та технічне обслуговування (оплату) у веломагазині (Так) Існує «знака TS», яку можна 

використовувати. Ви також можете отримати страховку від пошкодження велосипеда в Інтернеті 

або в магазинах. Ви також можете увійти зі «спеціальними контрактами», такими як інше 

страхування, страхування автомобіля та страхування від пожежі. 

 

Основи життя/VI. Робота 
Якщо у вас є кваліфікація місця проживання, яка дозволяє вам працювати, і зміст вашої роботи 

відповідає кваліфікації проживання, наприклад, ви можете працювати в Японії. 

 

Паркування 

(парковка/зупинка) 

заборонено 

Для 

велосипеди 

та пешеходів 

Тільки для 

велосипедів 

(Ліміт/Швидкість 

(швидкість) (50 км/год 

Паркування 

(стоянка) 

заборонено 

Школа, садок, 
Є дитячий 

садок тощо. 

Пішохідний 

перехід 

заборонено 

Тимчасова зупинка Моторизований 

велосипед 

Як повернути 

праворуч 

Для 

пешеходів 
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** Установа, яка запроваджує роботу (роботу) (для ознайомлення необхідна реєстрація) ** 

“Привіт, робота» 

Сендай 

Адреса: Miyagino Ward 4-2-3 Tsutsujigaoka Sendai MT Building 3-5F ТЕЛ: 

022-299-8811 

[Куточок служби зайнятості іноземців] Сендай MT, будинок 4F 

Перекладач китайської мови (Хайчі) Час (Цзикан): вівторок (Кайо) 10:00-

16:00 (12:00-13:00 виключено) 

Англійська (Eigo) Перекладач (Haichi) Час (Jikan): четвер (Mokuyo) 10:00-

16:00 (12:00-13:00 виключено) 

Ви також можете шукати в Інтернеті.→ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ 

Ви також можете шукати роботу за допомогою безкоштовних брошур, які розповсюджуються на 

вокзалах і в супермаркетах. 

[Слова, які часто використовуються під час пошуку роботи] 

Робоча кваліфікація 

Сертифікат 

Це документ, який підтверджує, що ви маєте право працювати в Японії. 

Позакваліфікаційна 

діяльність (яп. 

Кацудо) 

Цей дозвіл потрібен, якщо ви виконуєте роботу, відмінну від статусу 

проживання, який ви маєте. Цей дозвіл також необхідний для іноземних 

студентів для роботи неповний робочий день. 

Щоб дізнатися більше, перейдіть до стр. 6. 

Резюме (CV) (з фото) Це форма, щоб записати свій власний досвід, наприклад, освіту та 

історію роботи. Надішліть його в компанію чи магазин, у якому хочете 

працювати. Він також знадобиться, коли ви працюєте неповний робочий 

день. 

Як писати → https://www.tia.toyota.aichi.jp/jp-site/e-learning/ 

Ви можете побачити це на. 

(Електронне навчання системи підтримки навчання Японії Toyota, 

англійська, чу, Португалія, Іспанія) * Крім резюме У деяких випадках вам 

знадобиться резюме роботи. 

Вибір документів 

(яп. Senkou) 

Це означає, що компанія або магазин обмірковують, брати вас на роботу 

чи ні, посилаючись на ваше резюме. 

Інтерв'ю Ви зустрічаєтеся з людьми з компаній і магазинів, задаєте різні питання, 

наймете вас, це означає обміркувати, чи ні. Тоді я буду посилатися на своє 

резюме. 

 

Посібник з пошуку роботи для іноземних студентів 

JASSO (Незалежна (яп. Гьосей) Адміністративна (яп.Ходжин) японська Організація підтримки 

студентів (яп.Кіко)) Створення (яп.Сакусей) (японська/англійська/корейська/китайська мови) 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/after_study_j/job/guide.html 

 

Інша інформація 
● Вивчайте японську мову ● 

Клас/програма вивчення японської мови в місті Сендай 
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Курс японської мови Сендай 

(яп. Kouza) 

ТЕЛ：022-268-6260（SenTIA） 

ICAS 

Курс японської мови (яп. 

Kouza) 

Email：npo.icas@gmail.com  

（НПО корпорація Aikas International City (Toshi) Sendai 

(Sendai) Citizens' Association (яп. Kai)) 

Японська чайна кімна-та ТЕЛ：022-228-1190 

Email : yagiyama-siminc@hm-sendai.jp 

(Центр громадян Ягіяма)  

* Є догляд за дітьми  

MIAкурс японської мови (яп. 

Kouza) 

ТЕЛ：022-275-3796 

(Фонд громадських інтересів,, префектура Міягі, 

Асоціація інтернаціоналізації (яп. Кіокай) (MIA)) 

М
ал

а кіл
ькість л

ю
д

ей
 

аб
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Японські волонтери ТЕЛ：022-268-6260 （SenTIA） 

Ліс японської мови ТЕЛ：022-797-2705 

Японський салон Монівадай ТЕЛ：022-392-1580 ※Можна бути з дитиною 

Японський салон Ідзумі ТЕЛ：090-4312-5431  

 

● Японський тест на здібності ● 

Тест на знання японської мови – це тест для людей, які не володіють японською як рідною щороку. 

У липні та грудні є іспити. Подати заявку на іспит можна в Інтернеті. 

Для отримання додаткової інформації: JEES (Японський фонд освітніх обмінів та послуг) Японська 

міжнародна асоціація підтримки освіти (Кіокай)HP головна сторінка Тест на знання японської мови 

https://info.jees-jlpt.jp/（японська та англійська мови） 

 

● Навчання за кордоном в Японії (яп. Рюгаку) Стипендія ● 

В Японії існують різні стипендії для іноземних студентів. Ви можете переглянути брошуру, яка 

підсумовує основні стипендії з наступного інформаційного сайту про навчання в Японії за 

кордоном. 

Брошура про стипендію навчання Японії за кордоном 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/about-scholarship/ （яп.） 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/about-scholarship/ （англ.） 

 

● Отримати інформацію ● 

Питання та консультації, пов'язані з життям 

Фонд громадських інтересів  

Сендайський туризм  

Міжнародна асоціація (яп. 

Кйокай) (SenTIA) 

Англійська доступна. Будні: 9:00-17:30 

3-3-20 Ichibancho, Aoba-ku East Japan Real Estate (Fudosan) 

Sendai Ichibancho Building 6F 

ТЕЛ: 022-268-6260 ФАКС: 022-268-6252 https://www.sentia-

sendai.jp/ 

mailto:npo.icas@gmail.com
https://info.jees-jlpt.jp/（японська
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Асоціація підтримки іноземців 

OASIS 

Якщо вам важко спілкуватися японською мовою, або якщо вас 

супроводжує іноземець, який не звик жити в Японії, вас буде 

супроводжувати іноземець. Існує супутня волонтерська служба, 

яка надає підтримку в державних установах, навчальних 

закладах, лікарнях , і магазини. 

ТЕЛ: 022-265-2471 (всередині Сендайського мультикультурного 

та міжнародного центру обміну) 

 

Фонд громадських інтересів 

(япю Ходжин) Префектура 

Міягі (яп. Міягі Кен) Асоціація 

інтернаціоналізації (яп. 

Кйокай) (MIA) 

Доступні англійська та китайська мови. Будні: 8:30-17:15 

Адреса: Aoba Ward Tsutsumidoriamamiya 4-17, префектура 

Міягі, Sendai Joint Government Building 7поверх 

ТЕЛ: 022-275-3796 https://mia-miyagi.jp/ 

Консультаційний центр для 

іноземців  (яп.Содан) Міягі 

(У MIA) 

Японська, англійська, китайська, корейська, в'єтнамська, 

тагальська, індонезійська, непальська・ Португальська・ 

Тайська・Хінді  ・ іспанська ・ російська - доступні. 

Понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00  

* Без урахування святкових, річних та новорічних свят 

Використовуйте тріофон (телефон Саншакан) і 

проконсультуйтеся з іншим спеціалістом (Сенмон), також 

можлива консультація (яп. Содан) вікно (яп. Мадогучі). (Фонд 

громадських інтересів, яп.  Hojin, Miya, Castle, Koku, Koku, 

Kyokai, MIA (MIA) ))ТЕЛ: 022-275-9990) 

 

Більше гаряча лінія / лінія 

спеціальності іноземної мови 

(zg/ senmon). 

(Центр підтримки загальної 

корпорації (zg/ шадан) 

корпорації (ходжин) 

соціальної (яп. шакайкіта) 

інклюзії (яп. хосецу)) 

Англійська, китайська, корейська, корейська, тагальська, 

в'єтнамська,  

Тайська, португальська, іспанська, непальська, індонезійська 

доступна (тайока) (підтримувана мова (яп. gengo) – це час (яп. 

ji) Це залежить від мови. 

① Телефон (яп. Denwa) консультація (яп. Sodan) 

(безкоштовний номер) Щодня: 10:00-22:00 

ТЕЛ: 0120-279-226 

(З інших префектур Івате, Міягі та Фукусіма, 0120-279-338) 

* Після вказівок натисніть «2». 

https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 

 

② Консультація SNS через Інтернет (яп. Sodan) 

Ви можете розмовляти по телефону за допомогою Facebook 

Messenger або спілкуватися в чаті «Надання інформації про 

проблеми».  

https://www.since2011.net/yorisoi/n2-sns/ 

https://www.since2011.net/yorisoi/n2/
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Бюро з правових питань / 

Консультація з прав людини 

іноземною мовою (яп. Содан) 

Телефон 

Англійська, китайська, корейська, філіппінська, португальська, 

в'єтнамська, непальська, іспанська・ Індонезійська・ 

Тайська мови доступні. 

Будні: 9: 00-17: 00 ТЕЛ: 0570-090911 

Адвокатська тераса / послуга 

надання багатомовної 

інформації 

Англійська, китайська, корейська, іспанська, португальська, 

в'єтнамська, тагальська, непальська・ тайськата індонезійська  

доступні. 

Будні: 9: 00-17: 00 ТЕЛ: 0570-078377 

http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 

Ель Сора Сендай Доступна лише японська мова (яп. Тайо) (Відвідування 

перекладача (яп. Якуша), який сам організував. 

➀ Жіноча консультація (япю содан) 

・ Консультація на співбесіді (содан) (потрібне попереднє 

замовлення) Понеділок (яп. getsyo) ・ Середа (яп. суйо) -

субота (яп. дойо): 9:00-17:00, 

Вівторок: 9: 00-21: 00 ТЕЛ: 022-268-8302 

・ Телефонна консультація (яп. Sodan) Понеділок (яп. 

Getsyo) ・ Середа (яп. Suiyo)-субота (яп. Doyo): 9: 00-15: 30 

ТЕЛ: 022-224-8702 

・ Юридична консультація юриста (яп.Содан) Лише співбесіда 

(потрібне бронювання, яп. Jizen) консультація щодо 

співбесіди (яп.Содан) Потрібна (яп. hitsuyo)) 

➁ Консультація (яп.содан) щодо дискримінації за статтю тощо. 

Понеділок-субота: 9:00-17:00 ТЕЛ: 022-268-8043 

 

Інформація про огляд визначних пам'яток міста Сендай (яп. Аннаі) 

Інформаційнийтуристичний 

центр Сендай 

Англійська доступна. Щодня: 8:30-19:00 

(12/31-1/3 - 9:00-17:00) 

Станція: JR Sendai Station 2F  

ТЕЛ: 022-222-4069 

 

Інформація для іноземців 

Поради щодо захисту від 

землетрусу (буклет) 

Інформація щодо запобігання катастрофам тощо. Існує 11 

мовних версій (генгобан), таких як англійська, китайська, 

корейська, в’єтнамська тощо. (Видано: SIRA (SenTIA)) 

Початкова школа в Японії 

(буклет) 

Інформація про життя початкової школи в Японії. Доступно 

японською, англійською, китайською, корейською, 

в’єтнамською, непальською та тагальською мовами. (Видано: 

SenTIA) 

http://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html


35 

 

Японська молодша школа 

(буклет) 

Інформація про життя в молодшій школі Японії. Доступно 

японською, англійською, китайською, корейською, 

в’єтнамською, непальською та тагальською мовами. (Видано: 

SenTIA)) 

Посібник з курсу 

кар'єри(буклет) 

Інформація про життя та системи японської середньої школи. 

Існує 7 мовних версій (яп. генгобан), таких як японська, 

англійська, китайська, корейська версія (яп. бан). (Видано: 

Посібник з курсу для дітей та батьків, які не володіють 

японською мовою як рідною мовою яп. Міягі Execution 

Committee (японська). 

СЕНДАЙ 

КОРОТКИЙ ПОГЛЯД (HP) 

головна сторінка 

Розміщена інформація, необхідна для проживання в Сендаї. 

Церкви, магазини, лікарні, тощо. Є японська версія та 

англійська версія (Eigoban). http://www.group-niji.org 

(Редагувати: Group Rainbow) 

Сайт порталу підтримки життя 

для іноземців (HP) 

головна сторінка 

Існує багато речей, таких як проживання та робота для 

іноземців, які проживають в Японії, та їхніх прихильників 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 

(Міністерство права, міністерство справ, виїзд, в'їзд, країна, 

резидент, бронювання, адміністрація (яп. Чо). 

 

● Контактна інформація офісу префектури, мерії та офісу приходу ● 

Уряд префектури Міягі (яп. 

Міягі Кенчо) 

Аоба-ку Хончо 3-8-1 ТЕЛ：022-211-2111 

Ратуша Сендая Аоба-ку Кокубунчо 3-7-1 ТЕЛ：022-261-1111 

Офіс приходу Аоба Аоба-ку Камісуги-ку 1-5-1 ТЕЛ：022-225-7211 

Офіс приходу Ідзумі (Ідзумі 

Офіс) 

Ідзумі-ку Ідзуми-чуоу 2-1-1 ТЕЛ：022-372-3111 

Офіс приходу Тайхаку Тайхаку-ку Нагамачи-минами 3-1-15 ТЕЛ：022-247-1111 

Офіс палати Міягіно (яп. 

Міягіно Куякушо) 

Миягино-ку Горин 2-12-35 ТЕЛ：022-291-2111 

Офіс приходу Вакабаяші Вакабаяші-ку Хошюнин-маечо 3-1 ТЕЛ：022-282-1111 

Генеральне відділення Міягі 

(яп. Міягі Согошо) 

Аоба-ку Щимо Аящі Адзаканондо 5 ТЕЛ：022-392-2111 

Головне відділення Акіу Тайхаку-ку Акиу мачинага фукуро аза 

Оохара 45-1 

ТЕЛ：022-399-2111 
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指
ゆび

さし会話
か い わ

 

Пальчикова розмова 

はい 

Так     〇 
いいえ 

Ні      × 

 

当
あ

てはまる項目
こうもく

を指
ゆび

でさしてください。 

Вкажіть відповідні вирази.  

日本語
に ほ ん ご

が話
はな

せません/書
か

けません。 

Я не можу розмоляти і писати японською мовою. 

わかります。 
Я розумію. 

わかりません。 

Я не розумію. 

 

●あいさつ ●Вітання  

私
わたし

は～と申
もう

します。 

Мене звуть_. 

ありがとうございます。 

Дякую. 
どういたしまして。 

Нема за що. 

ごめんなさい。 

Вибачте. 
すみません。 

Вибачте. 

 

●おねがい ●Прохання 

お願
ねが

いします。/ ～をください。 

Будь ласка/дайте мені_ 
お尋

たず

ねしたいのですが。 

Можна мені задати питання? 

もう一度
い ち ど

言
い

ってください。 

Скажість це ще один раз. 

ゆっくり言
い

ってください。 

Будь ласка, говорить 
повільніше. 

～を見
み

せてください。 

Покажть мені _ будь ласка. 

それをここに書
か

いてください。 

Напішить це тут. 
ちょっと待

ま

ってください。 

Зачекайте, будь ласка. 
～が欲

ほ

しいです。 

- Я хочу це 

迷
まよ

いました。（家
いえ

に/ここに）連
つ

れて行
い

ってください。 

Я заблукав (відведіть мене сюди). 
～行

い

きたいです。 

- Я хочу піти туди. 
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●質問
しつもん

 ●Питання 

保険証
ほけんしょう

/身分
み ぶ ん

証明書
しょうめいしょ

/在留
ざいりゅう

カードはありますか？ 

Документи, підтверджуючі особу/особиста картка жителя Японіії. 

英語
え い ご

を話
はな

す人
ひと

はいますか？ 

Чи є тут хто небудь, хто знає англійську? 
これ/それ/あれは何

なん

ですか？ 

Це, то, ось те – що це? 

～ありますか？ 

Чи є у Вас _? 
これはいくらですか？ 

Скільки це коштує ? 
～はどこですか？ 

Де це знаходиться? 

どこで～を買
か

えますか？ 

Де я можу це купити? 
この地図

ち ず

で現在地
げんざいち

はどこですか？ 

Де це знаходиться на мапі? 

～に行
い

くのにはどの（バス/電車
でんしゃ

/地下鉄
ち か て つ

）に乗
の

ればいいですか？ 

Як мені дістатися до цього місця (на автобусі, поїзді або метро)? 

～に行
い

くにはどこで降
お

りればいいですか？ 

Щоб мені дістатися туди, де мені вийти? 
どのくらい時間

じ か ん

がかかりますか？ 

Скількі часу потрібно на це? 

次の（バス/電車
でんしゃ

/地下鉄
ち か て つ

）は何時
な ん じ

ですか？ 

Коли прибуває наступний автобус, поїзд, метро? 

～はどう行
い

けばよいですか？ 

Як я зможу туди 
дістатися? 

 

●質問
しつもん

の答
こた

え ●Відповіді на запитання  

この近
ちか

くにはありません。 

Це місце знаходиться далеко від сюди. 
（地図

ち ず

）でここです。 

Це знаходиться тут (на мапі)? 

こちら/あちらです。 

Це там/ ось там. 

（運転手
うんてんしゅ

/
・

駅員
えきいん

/
・

店員
てんいん

/
・

他
ほか

の人
ひと

）に聞
き

いてください。 

Запитайте у водия, провідника станції, працівника магазину 
або у інших людей. 

（バス/電車
でんしゃ

/地下鉄
ち か て つ

/タクシー）で行
い

かなければいけません。 

Мені потрібно потрапити туди на автобусі/поїзді/метро/таксі. 
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助
たす

けてください！ 

Допоможіть! 

救 急 車
きゅうきゅうしゃ

を呼
よ

んでください！ 

Викличте мені, будь ласка, швидку допомогу! 

 

●病院
びょういん

 ●Больница 

体調
たいちょう

はどうですか？ 

Як Ви себе почуваєте? 
病院
びょういん

に行
い

きたいです。 

Я хочу піти в лікарню. 

動悸
ど う き

がします。 

У мене сильне 
серцебиття. 

頭
あたま

が痛
いた

いです。 

У мене болить голова. 
吐
は

き気
け

がします。 

У мене нудота. 
おなかが痛

いた

いです。 

У мене болить живіт. 

めまいがします。 

У мене блимає в очах. 
下痢
げ り

をしています。 

У мене пронос. 

アレルギーがあります。 

У мене алергія. 

 

●単語帳
たんごちょう

 ●Словник 

市
し

役所
やくしょ

 

Міський офіс. 

区
く

役所
やくしょ

 

Районне 
відділення. 

出 入 国
しゅつにゅうこく

管理局
かんりきょく

 

Імміграційне бюро виїзду. 
病院
びょういん

 

Лікарня. 

郵便局
ゆうびんきょく

 

Поштовий офіс. 
銀行
ぎんこう

 

Банк. 

ATM 

Банкомат. 
公衆
こうしゅう

トイレ（お手
て

洗
あら

い） 

Громадський туалет. 

最
も

寄
よ

り駅
えき

 

Найближча станція. 
駅
えき

 
Станція. 

地下鉄
ち か て つ

 

Метро. 

バス停
てい

 

Автобусна 
зупинка. 

スーパーマーケット 

Супермаркет. 
ドラッグストア 

Аптека. 

コンビニエンスストア 

Найблийчий 
міні-маркет. 

 

仙台多文化共生センター 通訳サポート電話（TEL:022-224-1919） 

Телефон підтримки перекладача Сендайського мультикультурного та міжнародного 

центру обміну（ТЕЛ.：022-224-1919） 


