4 Cách vứt rác và sử dụng hệ thống nước
(1) Cách vứt rác

Ban kế hoạch tổng hợp thuộc Tòa thị chính các quận

Chúng tôi sẽ thu gom rác thải từ các gia đình theo từng loại được quy định. Phương pháp thu gom và
xử lý sẽ khác nhau tùy theo loại rác. Hãy tuân thủ 3 quy định vứt rác sau đây để có thể xử lý và tái chế
từng loại rác một cách chính xác và hợp lý. Trạm tập kết rác là địa điểm mà tất cả những người sống
gần đó sử dụng, vì vậy, nếu bạn không tuân thủ quy định thì có thể dẫn đến những rắc rối cho hàng xóm
xung quanh. Hãy cùng tuân thủ quy định vứt rác để mọi người đều cảm thấy thoải mái khi sử dụng nhé.

3 quy định vứt rác (3 nguyên tắc khi vứt rác)
● Vứt loại rác đã quy định
● Vào ngày đã quy định

● Ở nơi đã quy định

● Vứt loại rác đã quy định
Nhìn chung, rác được chia làm 7 loại, túi rác dùng khi đem đi vứt cũng được quy định. Kiểm tra danh
sách bên dưới để biết mỗi loại rác tương ứng với nhóm nào và những điều cần lưu ý khi vứt.

(Hình ảnh)

Nhấn vào đây để tải xuống danh sách (Hướng dẫn phân loại rác):
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=15590
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● Vào ngày đã quy định
Ngày thu gom rác sẽ khác nhau tùy theo khu vực.
Chúng tôi cung cấp “Ứng dụng phân loại rác” giúp bạn có thể kiểm tra ngày thu gom rác và phương
pháp phân loại rác trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh
và tiếng Trung. Vui lòng sử dụng ứng dụng này để kiểm tra ngày thu gom và vứt rác trước 8:30 sáng
ngày hôm đó.
[Ứng dụng sử dụng tiếng Nhật/tiếng Nhật đơn giản]
Bạn có thể sử dụng tiếng Nhật đơn giản bằng cách tải xuống phiên bản tiếng Nhật của “Ứng dụng
phân loại rác”, sau đó vào MENU ⇒ Cài đặt hiển thị tiếng Nhật đơn giản.

[Bản iOS]

[Bản Android]

[Ứng dụng sử dụng tiếng Anh/tiếng Trung]
Nếu bạn tải xuống ứng dụng trên thiết bị có cài đặt ngôn ngữ trong điện thoại thông minh là tiếng Anh
hoặc tiếng Trung, bạn có thể sử dụng ứng dụng bằng ngôn ngữ tương ứng.

[Bản iOS]

[Bản Android]

Trang tải xuống tiếng Nhật, tiếng Nhật đơn giản cho iOS:
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%B8%82%E3%81%94%E3%81%BF%E5%88%86
%E5%88%A5%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1436841943?mt=8

Trang tải xuống tiếng Nhật, tiếng Nhật đơn giản cho Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gomisuke.app.Gomisuke0132

Trang tải xuống tiếng Anh, tiếng Trung cho iOS:
https://perze.jp/app/0184/ios/

Trang tải xuống tiếng Anh, tiếng Trung cho Android:
https://perze.jp/app/0184/android/
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● Ở nơi đã quy định
Vui lòng vứt rác của hộ gia đình bạn tại các điểm thu gom rác (trạm tập kết rác) được bố trí ở mỗi khu
vực. Nếu bạn không vứt đúng nơi quy định, chúng tôi sẽ không thể thu gom được.
Đảm bảo rằng bạn đã xác nhận với công ty quản lý căn hộ hoặc chung cư của mình về vị trí của trạm
tập kết rác tại nơi đang sinh sống. Tuyệt đối không mang rác đến trạm tập kết rác thuộc khu vực khác.

Hiểu biết trong 3 phút! Video về quy định vứt rác và tái chế của thành phố Kumamoto hiện
đã có trên YouTube
Chúng tôi đã công chiếu video trên YouTube có kèm theo giải thích dễ hiểu về các quy định cơ bản
khi vứt rác và quy trình tái chế ở thành phố Kumamoto. Cả hai video đều có độ dài khoảng 3 phút
nên bạn có thể dễ dàng xem bất kỳ lúc nào.
・Sổ tay 3 nguyên tắc vứt rác (Quy định vứt rác cơ bản của thành phố Kumamoto)
・Sổ tay phân loại rác cháy được và rác chôn lấp
・Sổ tay tái chế rác tài nguyên
Chúng tôi cũng cung cấp bản tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Tagalog và tiếng Nepal.
Xem video tại đây (YouTube):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIKxQPTnqA195IJM0sY3uqaxuJJlE5occ
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(2) Khi “bắt đầu” hoặc “ngừng” sử dụng
hệ thống cấp thoát nước

Trung tâm dịch vụ khách hàng,
Ban thu phí, Cục cấp thoát nước

● Khi “bắt đầu” sử dụng
Vui lòng nộp đơn qua đường bưu điện bằng cách sử dụng “Đơn đăng ký sử dụng hệ thống cấp thoát
nước” có đính kèm ở lối ra vào, v.v... Nếu bạn không có đơn đăng ký hoặc hệ thống cấp thoát nước
không hoạt động, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng, Ban thu phí, Cục cấp thoát nước
(096-381-1118).
Vui lòng dùng “Đơn đăng ký sử dụng hệ thống cấp thoát nước” vì trong đơn cũng có mục điền thông tin
đăng ký chuyển khoản để thanh toán phí. Nếu bạn không muốn thanh toán qua tài khoản, vui lòng sử
dụng “Giấy thông báo nộp tiền” đã được gửi qua đường bưu điện để thanh toán tại các tổ chức tài chính
hay cửa hàng tiện lợi, hoặc thanh toán trên điện thoại thông minh.

● Khi “ngừng” sử dụng
Bạn sẽ cần phải thanh toán hết phí, vì vậy vui lòng thông báo về “Ngày sử dụng cuối cùng”, “Địa chỉ nơi
chuyển đến” và “Phương thức thanh toán” ít nhất 5 ngày trước ngày dự định ngừng sử dụng. Lưu ý
rằng, nếu không thông báo, bạn sẽ bị tính phí cơ bản cho dù bạn không còn sử dụng.

● Bạn cũng có thể đăng ký qua Internet
Hãy sử dụng các bản hướng dẫn sau.
Trang tải xuống Hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp thoát nước thành phố Kumamoto (bản tiếng
Anh):
https://www.kumamoto-waterworks.jp/?waterworks_article=2811
[Bản tiếng Anh]
Trang tải xuống Hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp thoát nước thành phố Kumamoto (bản tiếng
Trung):
https://www.kumamoto-waterworks.jp/?waterworks_article=2614
[Bản tiếng Trung]
Trang tải xuống Hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp thoát nước thành phố Kumamoto (bản tiếng
Hàn):
https://www.kumamoto-waterworks.jp/?waterworks_article=2615

[Bản tiếng Hàn]
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