
Quy tắc ứng xử khi gặp sự cố 

 

 

《Quy định vứt rác》 

Hãy tự mình xác nhận quy tắc của thành phố nơi mình sinh sống. 

• Hãy phân loại, sử dụng túi vứt rác do thành phố chỉ định rồi vứt. 

 

《Vấn đề tiếng ồn ở khu tập thể》 

Ở khu tập thể, trên dưới trái phải đều có người khác sinh sống. 

Xin lưu ý rằng không thể tránh được một số âm thanh, chẳng hạn như âm thanh khi đi trên 

sàn và âm thanh mở và đóng cửa. 

Mọi người hãy chú ý những hành vi gây ảnh hưởng tới người khác sau 10 giờ tối như sử 

dụng máy giặt, máy hút bụi…, mở nhạc to, gọi bạn gây ra tiếng ồn. 

 

《Không để đồ cá nhân tại hành lang, cầu thang》 

Hàng lang, cầu thang là khu vực sử dụng chung, có khi được dùng để làm đường thoát nạn 

khẩn cấp, nếu để rác hay đồ cá nhân sẽ gây ra cản trở, vì vậy tuyệt đối không để đồ cá nhân 

hay xe đạp ở đó. 

Ngoài ra mọi người cũng chú ý không để đồ ở gần tấm vách ngăn của hiên nhà vì nó gây 

cản trờ cho việc lánh nạn. 

 

《Không tự ý đỗ xe trái phép trong mặt bằng》 

Không có bãi đậu xe cho khách trong các căn hộ cho thuê, vì vậy hãy chắc chắn đỗ xe tại 

một bãi đậu xe cho thuê gần đó ngay cả trong một thời gian ngắn. Phần trên mặt bằng là bãi 

đậu xe trả tiền hàng tháng. 

Khi phát hiện đỗ xe trái phép, hãy kiểm tra loại xe, màu sắc và số và liên hệ với cảnh sát 

trong khu vực của bạn. Đồn cảnh sát sẽ nhắc nhở chủ xe. 

※ Bất kỳ sự cố nào xảy ra trong bãi đậu xe là trách nhiệm của người ký hợp đồng và công 

ty quản lý không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Hãy cẩn thận về các sự cố như trộm cắp và 

thiệt hại. 


