
〈ベトナム語〉 
CÁCH BỎ RÁC Ở THÀNH PHỐ KASAI 
～Phân chia đàng hoàng, giảm lượng chặt chẽ～ 

Ở thành phố Kasai , khi đưa rác vào bãi chứa để xe lấy đi thì dùng bao rác của thành phố 

Kasai chỉ định . 

Bao rác thành phố kasai chỉ định có bán ở toà hành chánh Kasai, kominkan ,ngoài cơ sở công 

cộng như siêu thị , tiệm 24 , trung tâm bán đồ gia dụng , hay  tiệm bán nhỏ của điạ phương .  

Loại rác bỏ theo bao chỉ định Giá tiền và các loại bao chứa rác 

Của gia đình  

2 loại rác đốt được và rác chôn 

Bao to< tương đương 45l>250yen< 10 bao> 

Bao trung <tương đương 30l>150yen<10bao> 

Bao nhỏ<tương đương20l>100 yen< 10 bao>  

 Loại rác và cách bỏ rác ? 

* Hãy bỏ rác , phân chia rác tuân thủ một cách chính xác theo lịch thu gom rác gia đình  

* Thời gian bỏ rác ⇒ Hãy đưa ra nơi đã được định đến 8 giờ 30 sáng ngày thu gom rác 

* Với lựơng rác nhiều không định được thì hãy mang thẳng đến trung tâm đốt rác  

Rác bỏ bằng bao rác chỉ định có 2 loại theo sau  

①  Loại rác đốt <  rác nhà bếp , loại giấy , loại bao ny lon , loại nhựa , loại tre , gỗ vụn , quần 

áo ,da, hàng bằng nhựa mủ  > 

②  Loại rác chôn lấp <  loại đồ gốm , loại thuỷ tinh , bóng đèn > 

 

Rác tái chế  ⇒ < Bao rác thành phố Kasai chỉ định > thì  không cần thiết  . Hãy đựng rác bằng 

bao trong suốt của siêu thị hay bao trong đục  

* – Lon . Các đồ kim loại 

     Rác lon thì hãy rửa sạch ở trong rồi bỏ vào rỗ ở bãi để rác  

*-  Khay , vĩ sốp <  của siêu thị đựng cá thịt > 

  Hãy rửa sơ qua,  loại lớn thì bẻ nhỏ  

*-  Hộp giấy < như hộp sửa tươi  mặt bên trong màu trắng > 

 Rửa sơ qua và mở hẳn ra xấp theo từng loại 500 ml ,1000ml   

*-  Chai nhựa đựng nước uống  

 Tháo nắp và xé giấy bọc bên ngoài ra , rửa bên trong , rồi đập dẹp  

 

*-  Lọai chai < hãy đưa ra bãi thu rác có thùng chứa đã chỉ định > 

  -  Hãy tháo  nắp ra và rửa ở trong cho sạch  

  -  Hãy bỏ vào thùng thu gom theo từng loại phân chia, loại không màu, màu xám , loại khác 

như  <  xanh da trời, xanh đọt chuối , đen > 

  -  Luôn cả chai nước uống và chai đựng gia vị  

 

 Đồ điện gia dụng nhỏ  - <  bao rác thị xã chỉ định > thì không cần thiết , hãy đựng rác bằng 

bao trong suốt của siêu thị hay bao hơi đục   

 Thí dụ  máy  hát dĩa có đài , máy đo nhiệt độ , máy tivi game , máy xấy tóc ... 

  

Dưới đây là loại không thu gom 
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 Lượng rác nhiều không định  < ngoại trừ rác đốt được > 

Hãy mang đến nơi tiêu thụ rác của thị xã Kasai < có tiền  90yen /10kí > 

 Rác đốt được  

Hãy mang đến nơi tiêu thụ ở Ono < có tiền 90 yen / 10 kí> 

 Loại rác khổ to 

Hãy mang đến nơi tiêu thụ rác của thị xã Kasai < có tiền  90yen /10kí > 

 Loại rác khó xử lý 

Hãy nhờ tiệm mua bán nhận lấy cho 

 < thí dụ sản phẩm hoá học, độc chất của nông nghiệp , bánh xe, dầu thải, dung môi ,bình 

gaz  ,bình chữa cháy, chất độc hại , chất nguy hiểm , chất lây nhiễm , những đồ vật có tính 

khó xử lý> 

 4 mục đồ điện gia dụng < tivi ,máy điều hoà, tủ lạnh ,tủ đá ,máy giặt, máy xấy > Hãy nhờ 

tiệm bán đồ điện trong thị xã thu gom cho < Có mất tiền tái chế > 

 Những đồ đạc dưới đây theo luật pháp được yêu cầu tái chế lại 

Máy tính bàn, <  màn ảnh , thùng chứa dữ liệu , loại ngày xưa to> vi tính xách tay – Hãy 

nhờ thu gom tùy theo hãng sản xuất 

 

 

  Điểm chú ý của trường hợp bỏ  rác tươi  

Khi bỏ rác tươi < loại rác đốt > thì hãy vắt ,bóp làm cho ráo nước  

 

 

 

 

 

DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT TIẾNG NHẬT  

Ở phòng tiếp kiến này  , vì có trường hợp không biết tiếng nước ngoài , nên khi đến bàn thảo, nếu 

có thể được thì đi cùng với người biết tiếng nhật .Nhưng mà, 「 Tai phòng  bảo vệ dân luật 

NEHIME < tel 080-4705-7122 > 」Với những người dân thị xã ngoại quốc không biết tiếng nhật cần 

thảo luận ,tư vấn ở shiyakusho thì có giới thiệu thông dịch viên miễn phí < nhưng  hẹn trước theo 

yêu cầu > 


