Quận Chuo đang hướng tới mục tiêu xây dựng Chuo
thành nơi mà tất cả mọi người, kể cả người nước ngoài
cũng có thể yên tâm sinh sống.
Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ tốt với người xung quanh?
Có những nguyên tắc quan trọng để giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt
với những người sống xung quanh.
★Những điểm cần lưu ý :
●Khi gặp những người sống trong khu vực lân cận, hãy chào hỏi họ.
●Không gây ồn ào, phát ra âm thanh lớn khi ở nhà.
(Đặc biệt là lúc sáng sớm, tối muộn)

●Chấp hành quy định đổ rác.

Điểm đổ rác là nơi mà tất cả mọi người sống trong khu vực cùng nhau hợp lực quản lí. Nếu các
bạn không đổ rác đúng như quy định, rác đó sẽ bị để lại mà không được đem đi xử lí, điều này sẽ làm
phiền tất cả mọi người xung quanh.

●Chấp hành quy định dừng, đỗ xe (xe hai bánh, xe ôtô).
Việc dừng, đỗ xe tại những nơi không được quy định dừng, đỗ là điều bị cấm.
Với trường hợp của xe đạp, nếu bạn để xe không đúng quy định, chiếc xe đó sẽ bị dán giấy cảnh
báo. Nếu sau đó bạn vẫn bỏ mặc chiếc xe ở đó, nó sẽ bị mang đi nơi khác (Sau khi bị mang đi, xe đạp
của bạn sẽ được quản lí tại nơi chuyên dụng. Nếu bản trả phí bảo quản, bạn sẽ được trả lại xe).

Tại Nhật Bản, có những quy định khác với tại Việt Nam, các bạn hãy cố gắng làm quen nhé!

Những thông tin liên quan đến các hội, đoàn thể tại địa phương
Ở mỗi khu vực dân cư lại có những đoàn thể (Vd: Hội tự trị, hội
quản lí v.v.) được lập ra bởi các dân cư trong khu vực.
Những đoàn thể đó thường tiến hành các hoạt động như : vệ sinh
đường xá, vệ sinh công viên, quản lí điểm đổ rác, luyện tập phòng
tránh tai nạn, tổ chức ngày hội mùa hè. Người nước ngoài cũng có
thể tham gia các hoạt động này.

