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Edisi musim Semi 2020 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語

Newsletter ini dikeluarkan Okaya Bunka Jigyodan Koryu Senta setiap musim ( setahun 4 kali) untuk
masyarakat yang berkebangsaan asing , memberitahukan tentang kebudayaan Jepang dan hal-hal yang
bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari. Pertanyaan dan pendapat, silakan menghubungi alamat di atas.

Menurut Revisi UU Lalu Lintas Jalan

Dilarang Menggunakan Smartphone saat Mengemudi

Tentang Hukuman Diperberat Menggunakan
Smartphone saat Mengemudi
Menggunakan
Smartphone dll saat

Berbicara di telpon(memegang),

mengemudi

menonton gambar(memegang)
Untuk mobil biasa

Sebelum revisi

Hukuman: Denda 50.000 yen atau kurang
Uang pelanggaran: Biasanya 6.000 yen
Poin: 1 poin

Setelah revisi
Hukuman: Penjara 6 bulan atau kurang atau denda
100.000 yen atau kurang
Uang pelanggaran: Biasanya 18.000 yen Poin: 3 poin

Akan menyebabkan

Berbicara di telpon(memegang), menonton gambar
(memegang)atau menonton gambar(tidak memegang)
adalah tindakan yang membahayakan lalu lintas.
Untuk mobil biasa

Sebelum revisi

Hukuman: Penjara 3 bulan atau kurang atau
denda 50.000 yen atau kurang
Uang pelanggaran: Biasanya 9.000 yen
Poin: 2 poin

kecelakaan lalu
lintas

Setelah revisi
Hukuman: Penjara 1 tahun atau kurang atau denda
300.000 yen atau kurang
Uang pelanggaran: Tidak berlaku untuk sistem uang
pelanggaran, berlaku untuk
semua hukuman) poin: 6 poin(penangguhan SIM)

Malam hari itu berbahaya

！

Tidak kelihatan jelas
dari mobil.
Mudah diabaikan dari
dalam mobil！

❶Melampaui pertengahan jalan waktu menyeberang,
mobil dari sebelah kiri berbahaya !
Dilihat dari pengemudi mobil, pejalan kaki yang menyeberang dari arah kanan,
kemungkinan akan ditemukan terlambat karena kurangnya cahaya dari lampu
mobil. Pejalan kaki sebaiknya menunggu sampai mobilnya lewat sebelum kita
menyeberang, terutama jika ada mobil yang mendekat dari arah kiri.

❷Menyeberang segera setelah mobil lewat berbahaya !
Dari sudut pandang pengemudi mobil, jika seorang pejalan kaki menyeberang
tepat setelah kendaraan yang melaju, sulit untuk menemukan karena cahaya
kendaraan yang melaju menyilaukan. Pejalan kaki jangan langsung menyeberang
tepat setelah mobil dari arah kanan lewat, lihat dan pastikan apakah ada/ tidak ada
mobil yang datang dari arah kiri.

Keluar saat hari gelap ?
【Cheklist sebelum pergi】 Mari kita pergi dengan semua perlengkapan !!

■Berpakaian warna cerah・・・Pakaian warna keputihan akan mencolok
■Bahan reflektif bercahaya・・・Selempang, gelang, segel reflektif bercahaya, dll.
■Senter・・・Menerangi kaki Anda dll, sehingga mudah terlihat dari sekeliling
■Kesadaran akan keselamatan lalu lintas・・・Selalu jaga keselamatan lalu lintas

Sepeda pada dasarnya lewat di
jalan mobil/ jalan raya
Trotoar adalah pengecualian

Mengenakan helm

Mengendarai di sebelah kiri jalan

Trotoar adalah prioritas pejalan
kaki, jalan perlahan

Patuhi Aturan Keselamatan
・Berherti sementara dan cek keselamatan
・Selalu nyalakan lampu di malam hari
・Jalan teratur/ tidak berdampingan

・Jangan mengemudi dalam keadaan mabuk
・Patuhi lampu lalu lintas dengan benar
・Jangan naik berboncengan

■Pelatihan Mengemudi Sepeda
Pengendara sepeda yang ditangkap dua kali atau lebih dalam tiga tahun karena pelanggaran tertentu seperti
mengabaikan lampu lalu lintas, perhentian sementara, mengemudi dalam keadaan mabuk, dll. Diharuskan
unten menkyo

senta

mengikuti pelatihan keselamatan(Tempat pelatihan di 運転免許センター/pusat tempat pengambilan SIM atau di
kantor polisi terdekat)

■Tersedia Asuransi untuk Pertanggungjawaban dan Cedera Pribadi jika
Terjadi Kecelakaan Sepeda

kojin baisho sekinin

Asuransi/ Hoken untuk pertanggungjawaban pribadi jika terjadi kecelakaan sepeda「asuransi 個人賠償責任
hoken

shogai hoken

保険」, dan untuk cedera pribadi/ pengemudi sepeda adalah「asuransi 傷害保険」. Silahkan periksa isi dari
asuransi-asuransi yang Anda miliki.
Berlaku
Jenis Hoken
kojin baisho sekinin hoken

個人賠償責任保険
shogai hoken

傷害保険

Kecelakaan orang yang bersangkutan

Pribadi sendiri

Jiwa・Badan

Kekayaan(Benda)

Jiwa・Badan

〇

〇

×

×

×

〇

Informasi mengenai Hoken di atas ☎03-3255-1215

ippan shadan hojin

nihon songai hoken kyokai

一般社団法人 日本損害保険協会

Di Prefektur Nagano, wajib memiliki asuransi sepeda. Informasi tentang peraturan sepeda
dan asuransi pertanggunjawaban sepeda, Silakan lihat situs web resmi Prefektur Nagano
ながのけん

じ て ん し ゃ じょうれい

長野県 自転車 条 例

けんさく

検索 ☜

https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/anzen/201903hokenkanyu.html

Okaya Koeki Zaidan Hojin Bunka Shinko Jigyodan Kokusai Koryu Senta, mendukung berbagai
kegiatan pertukaran internasional agar penduduk setempat dapat hidup dengan tenang.

はる

春

Musim semi

Piknik lihat Hanami sambil berbahasa Inggris

～Di pertengahan April yang hijau dan segar, Mari kita melakukan percakapan langsung
Bahasa Inggris dengan penduduk asing！～
なつ

夏

Musim panas

Pertukaran pelajar SMA pengalaman hidup di Jepang

～Akhir Juli - sambil homestay, pengalaman budaya Jepang dan ikut berpartisipasi dalam
festival drum(Taiko Matsuri)！～
あき

秋

Musim gugur

Acara kunjungan pendukung kehidupan warga asing

～Oktober Mari kita mengikuti berbagai pelatihan dan pengalaman sambil mengunjungi
fasilitas-fasilitas di kota Okaya！～
ふゆ

冬

Musim dingin

Acara Natal Internasional

～Pertengahan Desember Mari kita nikmati acara Natal internasional untuk orang tua dan
anak-anak, berlaku untuk anak sekolah dasar！～

Konter konsultasi kehidupan

Terjemahan・Penerjemahan

Bahasa Inggris・Bahasa Portugis・Bahasa Cina
9：00～15：00 Kantor Kokusai Koryu Senta

※Dokumen yang behubungan administrasi,dll
8：30～16：00

Kantor Kokusai Koryu Senta

Sepanjang
Tahun
Kelas Bahasa Jepang
Gratis

※Biaya teks/ fotokopi(terkecuali)

Setiap minggu hari Senin Kelas dasar・Menengah
19：00～20：30 Culture Center

Dukungan belajar/ sekolah
Menyediakan bantuan pendukung untuk pelajar asing
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota

Selain itu, untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan di atas dll, silahkan lihat ke situs
web dan Facebook.

