Nội quy dành cho sinh sống tại nhật bản

２５． Đăng ký con dấu
Khi làm hợp đồng mua xe hay mua bất động sản, cần phải sử dụng bằng con dấu thật, Trong
trường hợp đó chúng ta phải đăng ký con dấu tại ủy ban hành chính thành phố. Những giấy tờ cần
thiết để đăng ký con dấu được nêu ở tiếp dưới.
・Thẻ lưu trú (hoặc giấy chứng nhận viễn trú đặc biệt) …. để xác nhận bản thân.
・Đăng ký con dấu (Tên đăng ký hộ khẩu, ký danh, tên thường dùng của con dấu)
※ Con dấu chữ mượn và chữ cứng không dùng được, nên khi làm con dấu hay trao đổi với
cửa hàng làm con dấu (trang 27).
Hỏi đáp tư vấn liên quan đến đăng ký con dấu

Phòng tiếp dân ủy ban hành chính Thành phố Tel（0778）53-2206

２６． Hội trong Phố
Khu vực các bạn sinh sống có hội là gọi là hội trong phố có tổ chức các sự kiện của phố (vệ sinh,
đổ rác, lễ hội, dọn tuyết, tương trợ lẫn nhau khi thảm họa) cùng tập luyện và có các tổ chức. tham
gia hoạt động phố trong khu vực và gắn bó thân thiết với hàng xóm.

２７． Vứt rác
Ở nhật có quy định vứt rác, những ngày được vứt rác, mỗi phố khác nhau hãy kiểm tra lại ngày
đổ rác. Về cơ bản, túi vứt rác được quy định (rác đốt) và (rác tái sử dụng) phân ra làm hai loại
chính. Để biết rõ về cách phân loại rác, đổ rác, ở ủy ban hành chính thành phố có bảng phân loại
rác bằng tiếng nước ngoài (có 2 loại tiếng Anh, tiếng Trung quốc) vì vậy hãy đến nhận và tuân
thủ theo quy định.
Ngoài ra, việc đốt rác tự do ở ngoài theo pháp luật là bị cấm.
※ Các loại rác dầu mỡ đã qua sử dụng không được vứt hoặc đổ trực tiếp vào bồn rửa. Đó là
nguyên nhân gây tắc đường ống thoát nước, dầu thải đổ trực tiếp sẽ làm ô nhiễm nước
sông và nước biển.
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