
Ａ 

Ｑ 

Чи потрібно завжди носити з 
собою паспорт та картку 
резидента (дзайрю кадо)? 

 

 

 

 

Обов'язково носіть з собою паспорт або 
картку резидента. Це визначено 
японським законодавством. Якщо 
поліцейський попросить вас пред’явити 

паспорт або картку резидента, обов’язково покажіть 
документ поліцейському. Займатися діяльністю, яка 
відрізняється від вашого заявленого статусу під час 
вашого проживання, або перебувати в Японії після 
закінчення строку вашого перебування, - суперечить 
закону і є його порушенням, за що ви будете покарані. 
Дотримуйтесь правил і насолоджуйтесь життям в 
Японії. 

Ｑ Що робити в разі землетрусу 
або стихійного лиха? 

 

 

Будь ласка, уважно слухайте 
сповіщення про землетруси і стихійні лиха 
по телебаченню та радіо. Дійте спокійно. 
Приготуйтеся до евакуації. Уважно 

слухайте поліцейських, міських, районних та сільських 
працівників і якщо вам скажуть втікати або 
евакуюватися, робіть, як вам кажуть. 

 У поїзді обов’язково уважно слухайте оголошення 
працівників, робіть те, що вони вам скажуть, та 
тікайте, куди вам сказано. Не користуйтеся 
автомобілем чи мотоциклом в разі сильного 
землетрусу, оскільки це небезпечно. 

 

 
 
 
 
 
 

* Питання та 
відповіді щодо 
правил безпеки 
～ Щоб жити безпечно ～ 

 
 

 

 

 
Українська мова 

Ａ 

Повідомлення від поліції 



Ａ 

Q Куди дзвонити, якщо щось 
трапилося? 

 

 

 

 

У разі надзвичайної ситуації, 
зателефонуйте за цими номерами: 
У разі надзвичайної ситуації або ДТП, 
телефонуйте до поліції «110». 

У разі пожежі, захворювання або травмування, 
телефонуйте за номером «119». 

Q Як зателефонувати до поліції?  

 

У разі дорожньо-транспортної 
пригоди чи злочину, телефонуйте у 
поліцію «110». 

Якщо ви не можете говорити 
японською, перекладач вислухає вас. 

Крім того, якщо ви загубили щось або підібрали 
якусь річ іншої людини, будь ласка, навідайтесь до 
поліцейської дільниці або до дільничного 
відділення поліції (Koban). 

Ви також можете подзвонити до довідкової 
служби поліції за номером «9110», де можна 
проконсультуватися, куди слід звернутися с вашою 
проблемою. 

Q Розкажіть, будь ласка, про 
правила дорожнього руху в 
Японії. 

 

Японські правила дорожнього руху.  
Коли йдете, йдіть праворуч від дороги. 

По лівій стороні дороги їздять 
велосипеди та автомобілі. Безпека 

пішоходів є найважливішою.  
Ходіть, будь ласка, по тротуару. Переходячи дорогу, 

йдіть по пішохідному переходу.  
Ліворуч від дороги їздять велосипеди. Велосипеди 

не повинні їздити поруч. Обов’язково переходьте на 
світлофорі.  

Не керуйте автомобілем після вживання алкоголю. 
Не садіться на велосипед після вживання алкоголю.  

Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху 
та етикету, щоб кожен міг безпечно ходити та їздити. 

Ａ 

Ａ 



 

Знайте, дотримуйтесь 
японських правил 

 
Українська мова 

Знайте 
Деякі банківські картки, мобільні телефони, картки 

медичного страхування, студентські квитки тощо не 

можна продавати, дарувати, позичати, навіть, якщо 

вони ваші. Також не можна купувати, отримувати чи 

позичати документи інших осіб. 

Дотримуйтесь 
 Злочинні угруповання шукають людей на 

підробітки з високою зарплатою, але простою 

роботою. Підробітки, які не можна робити: 

Забирати речі у дідусів і бабусь  

Забирайте речі з камер зберігання  

Знімати гроші за допомогою чужої готівкової 
картки  
Забирати чужі речі в чужій квартирі є злочином. 

 
Ніколи цього не робіть. 
Якщо вас запросили на таку роботу, не беріться за 
неї. 

Знайте 
Є підробітки, за які не можна братися. Беручись за 

підробіток, який обіцяє, що ви зможете заробляти 

великі гроші за нескладну роботу, ви можете 

несвідомо стати частиною злочинної групи. 

Дотримуйтесь 
Банківські готівкові картки, банківські книжки, 

мобільні телефони (з SIM-картками) не можна 

продавати та віддавати іншим. І той, хто купує, і той, 

хто продає ці речі, буде арештований. 

Якщо ви повертаєтеся до своєї країни і більше 

не збираєтеся користуватися цими речами, зайдіть в 

банк або в телефонний магазин і скажіть, що хочете 

розірвати контракт (kaiyaku). Ви не повинні позичати 

чи віддавати свою картку медичного страхування чи 

студентський квиток. Не використовуйте чужі 

документи. 

Навіть якщо вас попросили друзі, не робіть 

цього. 

Повідомлення від поліції 



 

Знайте 
Не можна ні мати, ні вживати. 
такі препарати, як 

стимулюючі препарати, 
канабіс, 
кокаїн, МДМА (екстазі) тощо. 

 

Дотримуйтесь 
Не можна мати  
Не можна використовувати 
Не можна купувати  
Не можна продавати 
Не можна отримувати від інших людей 
Не можна давати іншим людям 

Контрольовані препарати. 
 

Навіть якщо у Вас є невелика кількість препарату, 
навіть якщо він потрібен Вам тільки для себе, Ви 
будете заарештовані. 
 

Знайте 
Не майте 
Не купуйте 
Не виготовляйте 
Не використовуйте 

підроблену картку резидента 

Дотримуйтесь 
Картка резидента дуже важливий документ. 

Мати, купувати, виготовляти та використовувати 

підроблену карту проживання це злочин.  

За це ви будете арештовані.  

Навіть якщо ви бачите в соціальних мережах рекламу 

«Продаєм, зробимо фальшиву карту резидента», не 

варто її купувати. 

Не змінюйте самостійно те, що написано у вашій 

картці резидента. 

Знайте 
Не здійснюйте мобільні платежі та не робіть 

покупок в інтернет-магазинах на ім’я або за 
номером кредитної картки іншої особи на 
прохання іншої людини . 

Дотримуйтесь 
 У соціальних мережах можна побачити багато 

підробіток, які є незаконними. Є багато незаконних 

підробітків, які обіцяють вам гроші, якщо ви просто 

будете робити покупки. Поліція арештовує тих, хто 

робить такі покупки як спосіб заробітку. Не робіть 

покупки, використовуючи номер чи ім’я кредитної 

картки іншої особи. Навіть якщо ваш друг вас запитає, 

ви ніколи не повинні робити покупки, 

використовуючи номер чи ім’я кредитної картки іншої 

особи.  



Ａ 

Ｑ 

パスポート、ざいりゅうカードは 

必ず、もっていなければいけない

の？ 

 

 

 

 

外出するときは、パスポート、ざいりゅ

うカード、どちらかを、必ず、もちます。 

これは、日本のほうりつで、決まってい

ます。けいさつかんから、パスポート、ざ

いりゅうカードを、「みせて」と言われたら、必ず、け

いさつかんに、みせてください。 

あなたの 

ざいりゅうしかくと、ちがうことを、する 

ざいりゅうきかんが、おわって、日本にいる 

ことは、ほうりつに、いはんして、ばつをうけます。 

ルールをまもり、日本で楽しく生活しましょう。 

Ｑ じしん、さいがいの時には 

どうすればいいの？ 

 

 

テレビ、ラジオを、使って、じしん、さ

いがいの、お知らせを、よく聞いてくださ

い。おちついて、行動しましょう。 

にげる、準備をしましょう。 

けいさつかん、市、区、町のしょくいんの、言うこと

を、よく聞いて、「ひなん」「にげて」と言われたら、

言うとおりに、にげましょう。 

でんしゃの中では、必ず、じょうむいんの、言うこと

を、よく聞いて、言うとおりに、にげましょう。 

大きなじしんのときは、きけんなため、じどうしゃ、

バイクを、使ってはいけません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            

ウクライナ語 

Ａ 

警察からのお知らせ 



Ａ 

Q こまったときは、どこに電話すれば

いいの？ 

 

 

 

 

こまったときは、電話をしてください。 

きんきゅうじ 

じけん・じこのとき 

けいさつ 「１１０」 

 に、電話を、してください。 

 かじ・びょうき・けがのとき 

       しょうぼう「１１９」 

に、電話を、してください。 

 

Q 「けいさつ」への、れんらくは、 

どうすればいいの？ 

 

こうつうじこ、犯罪に、あったときは、 

けいさつ「１１０」 

に、電話をしてください。 

日本語を、話せないときは、つうやくが、

話を、ききます。 

また、 

自分のものを、おとしたとき 

他の人のものを、ひろったとき 

は、けいさつしょ、こうばんに、行ってください。 

けいさつの、そうだんセンター 

「＃９１１０」 

は、そうだんのないようで、そうだんするところを、 

教えています。  

 

Q 日本の、こうつうルールを、教えて 

ください。 

 

日本の、こうつうのルールです。 

あるくとき、道の右を、あるいて、く

ださい。じてんしゃ、じどうしゃは、道

の左を、はしります。 

あるいている人の、安全が、一番、たいせつです。 

あるくときは、歩道を、あるいてください。道をわた

るときは、おうだん歩道を、あるいてください。 

じてんしゃは、車道の左を、はしります。じてんしゃ

は、となりにならんで、はしっては、いけません。 

しんごうは、必ず、まもります。 

お酒を、のんだ、あと、じどうしゃを、うんてんして

は、いけません。お酒を、のんだ、あと、じてんしゃの、

うんてんも、しないでください。 

安全で、安心して、道をとおるため、こうつうルール、

マナーを、まもってください。 

Ａ 

Ａ 



 

しって・まもって 

にほんのルール 

ウクライナ語 

しって 
銀行のキャッシュカードや携帯電話、健康保険証、

学生証、など 

自分のものでも、売る、あげる、貸す 

  他の人のものを、買う、もらう、借りる 

ことを、してはいけないものがあります。 

 

まもって 
 犯罪グループは、高い給料で、簡単な仕事をする

アルバイトを募集しています。 

 してはいけないアルバイト 

おじいさん、おばあさんから荷物をうけとる 

コインロッカーから荷物をとってくる 

他の人のキャッシュカードでお金を引き出す 

他の人のアパートで、他の人の荷物をうけとる 

ことは、犯罪です。 

絶対に、してはいけません。 

誘われても、してはいけません。 

しって 
してはいけないアルバイトがあります。 

簡単な仕事で高いお金がもらえるアルバイトは、 

知らないあいだに、犯罪者グループの一員になって

いる場合があります。 

まもって 
銀行のキャッシュカード、つうちょう 

携帯電話（ＳＩＭカード入りのもの） 

他の人に、売ったり、あげたり、してはいけません。 

買った人も、売った人も、けいさつに捕まります。 

国へ帰るとき、自分が使わなくなったときは、銀

行や電話のお店に行って、「かいやく」したい、と

言ってください。 

健康保険証、学生証 

は、貸したり、借りたり、してはいけません。他の

人のものを、使ってはいけません。 

友達に頼まれても、してはいけません。 

警察からのお知らせ 



 

しって 
覚醒剤 

大麻 

コカイン、MDMA 

など、持ったり、使ったりしてはいけない薬物があ

ります。 

 

まもって 
規制薬物を、 

持ってはいけません。 

使ってはいけません。 

買ってはいけません。 

売ってはいけません。 

他の人から、もらってはいけません。 

他の人に、渡してはいけません。 

 

 たとえ少しの量であっても、自分のためだけで 

あっても、けいさつに捕まります。 

 

しって 
にせものの在留カードを 

   持ってはいけません 

買ってはいけません 

作ってはいけません 

使ってはいけません 

 

まもって 
在留カードは大切なものです。 

にせものの在留カードを、 

持つ、買う、作る、使う 

は、絶対にしてはいけません。 

けいさつに捕まります。 

ＳＮＳで、にせものの在留カードを 

  売ります 

 作ります 

という書き込みを見ても、買ってはいけません。 

 自分の在留カードに書いてあることを、自分でか

えることも、してはいけません。 

 

しって 
他の人から頼まれて、他の人のクレジットカード

の番号、名前で、 

モバイルけっさい 

インターネットのお店で買い物 

をしてはいけません。 

まもって 
 ＳＮＳには、 

犯罪になるアルバイト 

が、たくさん紹介されています。 

買い物をするだけで、お金がもらえるアルバイト

の中には、犯罪になるものが、たくさんあります。 

犯罪になるアルバイトでは、買い物をした人は、

けいさつに捕まります。 

 他の人のクレジットカードの番号、名前を使って、

買い物をしてはいけません。 

 友達から頼まれても、他の人のクレジットカード

の番号、名前で買い物を、絶対にしてはいけません。 

  


