Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng
O Những sinh hoạt thường nhật khác
O hững sinh hoạt thường nhật khác

3 Những dịch vụ cơ bản trong sinh hoạt thường ngày
Ở phần này ngoài những thứ không thể thiếu trong sinh hoạt như “điện”, “ga”, “nước” còn giải thích thêm về
cách vận dụng các phương tiện giao thông và gửi bưu phẩm trong và ngoài nước.

3-1 Điện
(1) Cách bắt đầu sử dụng điện và tiền điện
Điện thì được cung cấp vào tận nhà thông qua đồng hồ điện nhưng ở những nhà không sử dụng thì ngừng cung
cấp điện. Trước khi vào ở hãy liên lạc với công ty cấp điện để mình có thể sủ dụng điện. Khi xong tất cả thủ tục
chỉ cần gạt cầu dao là có thể sử dụng điện. Điện áp tiêu chuẩn thường dùng ở các gia đình Nhật là 100 vôn.Với
những đồ điện không phải của Nhật thì sẽ khác điện áp nên mua những bộ điều chỉnh điện áp ở các cửa hàng
điện.
Tiền điện thì mỗi tháng người phụ trách sẽ kiểm tra đồng hồ điện 1 lần 1 tháng, và phiếu chi tiết có ghi tiền phải
trả sẽ được gửi đến nhà. Việc trả tiền có thể dùng sổ ngân hàng của mình chuyển tiền bằng các máy tự động
hoặc có thể trả tại ngân hàng, bưu điện hay các cửa hàng tiện dụng mở 24/24h.

(2) Tần số sóng
Tần số sóng của điện xoay chiều được sử dụng ở Nhật thì vùng Đông Nhật Bản là 50Hz, Tây Nhật Bản là 60Hz.
Các đồ điện được bán tại Nhật hầu như đều đối ứng với cả 2 loại sóng, không vấn đề gì. Nhưng khi chuyển nhà
đến vùng khác tần số hoặc vùng giáp ranh 2 loại tần số mà không biết tần số điện ở vùng đó thì nên hỏi lại ở các
cửa hàng điện.
(3) Khi bị ngắt điện
Nếu điện tự nhiên ngắt thì nên kiểm tra lại cầu dao. Cầu dao thường ở trên tường hoặc ở chỗ trên cửa vào nhà,
khi vào ở nên xem trước. Nếu cần của cầu dao ở dưới thì đẩy nó lên nút “nhập” ở trên. Trường hợp làm thế mà
vẫn mất điện thì hãy liên lạc với công ty cấp điện. Lúc này thì cần số hiệu tờ cam kết.
Thêm nữa dù không phải bị ngắt điện nhưng nếu sử dụng cùng lúc nhiều đồ điện thì có thể điện sẽ tự ngắt. Nếu
cần của cầu dao ở dưới thì trước tiên rút dây cắm của các đồ điện đang dùng rồi mới đẩy cần cầu dao lên trên.
(4) Dừng điện (khi chuyển nhà)
Khi về nước hay khi chuyển nhà thì phải liên lạc trước với công ty cấp điện ít nhất là 3 đến 4 ngày rồi thông báo
họ tên địa chỉ, ngày chuyển nhà, địa chỉ mới, số hiệu cam kết khách hàng, rồi làm theo sự chỉ dẫn của nhân viên.
Việc thanh toán tiền điện ngoài việc trả bằng sổ ngân hàng thì có thể nhờ gửi phiếu thanh toán đến địa chỉ mới.
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O Những sinh hoạt thường nhật khác
O hững sinh hoạt thường nhật khác

●Hướng dẫn về điện
Cách bắt đầu sử
Liên lạc với công ty cấp điện, làm xong thủ tục, đóng cầu dao
dụng
Tần số sóng

Đông Nhật Bản:50Hz, Tây Nhật Bản:60Hz, điện xoay chiều

Tự nhiên mất điện

Trường hợp mất điện: Xem lại cầu dao, cầu dao mở xuống dưới thì đóng lên trên. Điện vẫn
không vào thì liên lạc với công ty cấp điện (cần số hiệu cam kết)
Trường hợp điện ngắt tự động: Khi sử dụng quá nhiều đồ điện cùng lúc thì điện sẽ tự ngắt.
Khi đó rút dây cắm của các các đồ đang dùng rồi gạt cầu dao lên trên

Dừng điện
(khi chuyển nhà)

Khi về nước hay chuyển nhà phải liên lạc trước 3, 4 ngày với công ty cấp điện rồi làm theo
chỉ dẫn của nhân viên

