
Danh mục kiểm tra "Hướng dẫn cuộc sống tại 
Nhật dành cho người nước ngoài của JPM"

Thủ tục khi chuyển đến ở

Sau khi chuyển đến ở

Các mục bị cấm hoặc buộc phải tuân thủ

Sau khi chuyển đến ở, hãy ngay lập tức kiểm tra chìa khóa, cửa ra vào, cửa sổ, các cửa lùa, v.v…
Nếu có vấn đề, hãy thông báo với công ty bất động sản hoặc chủ nhà.

Bạn đã hiểu cách bắt đầu sử dụng điện và cách thay đổi công suất điện chưa?

Bạn đã hiểu cách mở van gas chưa?
Bạn đã hiểu cách mở van đường ống nước chưa?
Bạn đã hiểu cách đăng ký dịch vụ điện thoại chưa?

Bạn đã hiểu rằng việc đến chào hỏi hàng xóm xung quanh mình là quan trọng chưa?

Bạn đã hiểu rằng rác phải được phân loại thành rác đốt được, rác không đốt được, rác cỡ lớn (ở 
một số địa phương là rác tái chế như chai nhựa PET, lon, chai lọ, giấy báo, v.v...) và phải vứt rác tại 
địa điểm và thời gian được quy định chưa?

Bạn đã hiểu rằng cách xử lý rác cỡ lớn khác với rác thông thường chưa?

Bạn đã hiểu rằng bạn phải lưu ý không được nói to tiếng, bật TV hoặc loa nghe nhạc ở âm lượng lớn, 
chơi nhạc cụ và gây tiếng ồn trong đêm khuya, v.v... để không làm phiền hàng xóm của bạn chưa?

Bạn đã hiểu rằng không được phép nuôi thú cưng, ngoại trừ tại những ngôi nhà, căn hộ cho phép chưa?

Bạn đã hiểu rằng không được đặt bất cứ đồ vật gì ở những khu vực chung như hành lang và cầu thang chưa?

Bạn đã hiểu rằng việc “cho thuê lại” bị cấm chưa?

Bạn đã hiểu rằng việc người khác ngoài những người đã được quy định trong hợp đồng sống ở đây là bị cấm chưa?

Bạn đã hiểu rằng những thứ nguy hiểm như chất nổ, v.v... và những thứ bất hợp pháp như ma tuý, 
v.v... đều bị cấm mang vào chưa?

Bạn đã hiểu phương thức thanh toán tiền thuê nhà chưa?

Bạn đã hiểu rằng bạn phải đảm bảo thanh toán tiền thuê nhà trước ngày đến hạn được quy định hàng tháng chưa?

Ngày          tháng          năm

Người thuê    Ký tên

Cảm ơn bạn đã xem "Hướng dẫn cuộc sống tại Nhật dành cho người nước ngoài của JPM". 

Bạn đã hiểu đầy đủ nội dung của hướng dẫn chưa? 

Chúng tôi sẽ xác nhận nội dung của hướng dẫn bằng danh mục kiểm tra này. 

Vui lòng đánh dấu          vào những mục bạn đã hiểu.


