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Sách hướng dẫn dành
cho người thuê nhà

◦Gửi đến các bạn,

những người sẽ bắt đầu cuộc sống tại Nhật Bản

Cuốn sách nhỏ này là sách hướng dẫn khi các bạn sống ở phòng đi thuê tại Nhật Bản.
Trong đây, những thứ như: “Quy trình tìm phòng”, “Hợp đồng”, “Quy tắc khi đang sống trong
phòng”, “Những thủ tục khi ra khỏi phòng”, “Chuẩn bị cho tai họa khẩn cấp”, v.v... được ghi lại.
Đặc biệt, liên quan đến “Từ ngữ chuyên dụng trong bất động sản”, “Quy tắc khi đang sống
trong phòng”, vì có những điểm khác biệt với đất nước các bạn nên hãy đọc kỹ cuốn sách
hướng dẫn này, hiểu đúng và bắt đầu việc tìm phòng.
Từ tận trái tim, chúng tôi sẽ hỗ trợ để các bạn có một cuộc sống đầy đủ, có mơ ước.
Tổ chức công ích xã hội (Hội liên hiệp kinh doanh nhà đất toàn quốc)
Tổ chức công ích xã hội (Hiệp hội bảo hiểm kinh doanh nhà đất toàn quốc)

Mục lụ c và n ộ i d u n g
Tiếng Việt

● Quy trình tìm phòng
● Trước khi tìm nhà

‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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(danh sách cần kiểm tra khi tìm phòng)‥ ‥‥‥‥
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❶ Đi đến phòng giao dịch bất động sản‥
❷ Ký hợp đồng‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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❸ Chuyển vào‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
❹ Quy tắc khi đang sống trong phòng‥
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❻ Chuẩn bị cho tại họa, trường hợp khẩn cấp‥ ‥‥‥‥‥ 12

● Giải thích từ ngữ chuyên dụng trong bất động sản
● Thông tin hữu ích, những thông tin khác

‥ ‥‥‥
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Tiếng Việt
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◦Quy trình tìm phòng
Trong việc tìm phòng tại Nhật Bản, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều thói quen giao dịch khác với đất
nước của bạn.
Đầu tiên, trong trang này sẽ tổng hợp quy trình từ khi tìm phòng cho đến khi chuyển vào, ra khỏi
phòng tại Nhật Bản. Thông tin chi tiết xin hãy xem ở những trang tương ứng.

Trước khi tìm nhà (phòng)
─ Danh sách cần kiểm tra khi tìm phòng

p.4

❶ Đi đến phòng giao dịch bất động sản:
 hi đã sắp xếp được những điều
･K
kiện mong muốn, hãy nói chuyện
với phòng giao dịch bất động sản.
 ói chuyện về điều kiện mong
･N
muốn, sau khi tìm được phòng thì
đi xem trước
p.5

❷ Ký hợp đồng:
･ Chuẩn bị hợp đồng
･ Ký hợp đồng

p.6
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❸ Chuyển vào:
･ Kiểm tra bên trong phòng
･ Đăng ký điện, ga, nước máy
･ Lắp đặt máy giặt, v.v…
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p.7

Sách hướng dẫn dành
cho người thuê nhà
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❹ Quy tắc khi đang sống trong phòng:
･ Trả tiền thuê phòng, tiền công ích
･ Quy tắc sử dụng phòng
･ Quy tắc trong sinh hoạt, v.v…

p.8

❺ Khi hết hợp đồng:
 hững điều cần chú ý khi kết thúc
･N
hợp đồng
･ Khôi phục lại trạng thái ban đầu
 ắt hợp đồng điện, ga, nước máy,
･C
v.v…
p.11

❻ Chuẩn bị cho tại họa, trường hợp khẩn cấp:
･ Động đất
･ Hỏa hoạn
･ Mất điện, rò rỉ ga, rò rỉ nước, v.v…

p.12
Tiếng Việt

Giải thích từ ngữ chuyên dụng trong bất động sản p.15
Thông tin hữu ích
p.16
3

◦Trước khi tìm nhà (phòng)
■ Đầu tiên, hãy tham khảo danh sách dưới đây và thử sắp xếp những điều kiện mong muốn của bạn.
■ Nếu là học sinh có thể nói chuyện với trường học.
■ Khi

đã sắp xếp được những điều kiện mong muốn hãy thử quyết định thứ tự ưu tiên. Điều quan trọng
nhất là “tiền thuê phòng” phải không? Hay là “khoảng cách từ ga”? Việc sắp xếp này sẽ vô cùng quan
trọng trong việc tìm phòng sau này. Hãy suy nghĩ cẩn thận để sắp xếp.
■ Người không hiểu tiếng Nhật có thể hỏi bạn bè, hỏi người hiểu rõ tiếng Nhật.

── Danh sách cần kiểm tra khi tìm phòng ──
Nghề nghiệp

□ Học sinh · □ Công nhân viên · □ Tự kinh doanh · □ Khác (

Khả năng giao tiếp bằng
tiếng Nhật

□ Có thể · □ Mức giao tiếp trong sinh hoạt bình thường ·
□ Không thể · □ Có bạn bè biết tiếng Nhật

Khả năng đọc hiểu tiếng Nhật

□ Có thể đọc · □ Có thể đọc Hiragana · □ Không thể đọc

① Tiền thuê phòng mong muốn

(

) yen ~ (

② Ngày chuyển vào mong muốn

Khoảng ngày (

③ Thời gian đi làm, đi học

Trong vòng (

④ Khu vực mong muốn

Gần ga (

⑤ Kiểu nhà

□ Chung cư · □ Nhà riêng lẻ

⑥ Không gian nhà (xem p5)

□ 1R · □ 1K · □ 1DK · □ 1LDK · □ 2LDK · □ 3LDK · □ Khác (

⑦ Số tầng của tòa nhà

□ 1 tầng cũng được · □ Từ 2 tầng trở lên, (

⑧ Bồn tắm, vòi tắm hoa sen

□ Có · □ Không ·
□ Nếu không có bồn tắm thì có vòi tắm hoa sen cũng được

⑨ Nhà vệ sinh

□ Kiểu Tây · □ Kiểu Nhật cũng được

⑩ Điều hòa

□ Có · □ Không

⑪ Bãi để xe ô tô

□ Có · □ Không

⑫ Bãi để xe đạp, xe máy

□ Có · □ Không

⑬ Khác

Thú cưng □ Có thể · □ Không thể
Biểu diễn nhạc cụ □ Có thể · □ Không thể

) yen
) tháng (

) năm (

) phút từ ga (

)

), trong vòng (
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２

)

) phút đi bộ từ ga

Hãy quyết định thứ tự ưu tiên!
１

)

３

) tầng

)

❶

Sách hướng dẫn dành
cho người thuê nhà

Đi đến phòng giao dịch bất động sản

Khi sắp xếp được điều kiện mong muốn, hãy đi đến phòng giao dịch bất động sản và nhờ tìm hộ
phòng. Nếu bạn cảm thấy không yên tâm về tiếng Nhật, hãy đi cùng với bạn bè biết tiếng Nhật để yên
tâm hơn. Hãy nói chuyện dựa trên danh sách cần kiểm tra khi tìm phòng.
Khi tìm được phòng trống gần với điều kiện mong muốn, hãy đi xem phòng trước cùng với sự có mặt
của người đại diện phòng giao dịch bất động sản.

Những điểm cần lưu ý khi đi xem phòng trước:
■ Không gian (độ rộng của bếp, số phòng, v.v…)
■ Môi

trường xung quanh (hệ thống giao thông, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện có ở gần
không? v.v…)

■ Cấu tạo (gỗ, cốt thép, bê tông cốt thép, bê tông khung thép cốt thép, v.v…)
■ Ánh nắng chiếu vào (phương hướng, thời gian mặt trời chiếu, v.v…)
■ Không gian lưu trữ (độ rộng, độ tiện dụng, v.v…)
■

Thiết bị bên trong, ngoài phòng (máy giặt, điều hòa, chỗ để lắp đặt đồ dùng gia đình có hay
không? v.v…)

■ Tình

trạng thu sóng của điện thoại di động (khi ở trong phòng, điện thoại có bị mất sóng không?
v.v…)

Cách xem bản đồ
không gian phòng:

Chữ số : Số phòng riêng biệt
R : Phòng ở
K : Bếp

1R

Là hình thức mà phòng ở và bếp không được phân chia riêng.
Phòng tắm

D : Phòng ăn
L : Phòng khách

DK : Phòng ăn và bếp
LDK : Phòng khách, phòng ăn và bếp

1K

Là hình thức mà phòng ở được phân chia riêng với bếp.
Phòng tắm

Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh

Phòng ở

Lưu trữ
Lối vào

Phòng ở

Lối vào

1DK

Bếp

1LDK

Là hình thức mà phòng ở được phân chia riêng với phòng ăn, bếp.
Phòng tắm

Lưu trữ

Là hình thức mà phòng ở được phân chia riêng với phòng khách,
phòng ăn và bếp.
Phòng khách,
phòng ăn và bếp

Lối vào

Lưu trữ
Phòng ăn, bếp

Phòng ở

Phòng ở

Tiếng Việt

Lối vào

Nhà vệ sinh

Phòng tắm
Nhà vệ sinh

Lưu trữ
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❷ Ký hợp đồng

Liên quan đến những chữ đỏ được gạch chân và in đậm, xin hãy xem
phần “Giải thích về từ ngữ chuyên dụng cho bất động sản” tại p.15.

Chuẩn bị cho hợp đồng
Khi quyết định được phòng, hãy nộp “Đơn xin vào nhà” cho phòng giao dịch bất động sản.
Khi có sự đồng ý của chủ cho thuê, hãy chuẩn bị cho hợp đồng. Hãy xác nhận với người phụ trách hợp
đồng để chuẩn bị những giấy tờ cần phải mang đến khi ký hợp đồng (ví dụ như thẻ công dân, thẻ lưu trú,
hộ chiếu, giấy chứng minh thu nhập, giấy chứng nhận đang học, v.v…). Ngoài ra, khi ký hợp đồng, cần phải
có tiền thuê phòng cho tháng đầu tiên, tiền công ích (tiền quản lý), tiền đặt cọc, tiền lễ, tiền phải trả cho
phòng giao dịch bất động sản hay tiền bảo hiểm thương tổn (xem bên dưới), v.v…. Hãy xác nhận rõ ràng
với người phụ trách hợp đồng xem cần chuẩn bị bao nhiêu tiền khi ký hợp đồng.
Trong hợp đồng thuê phòng, thông thường sẽ phải nhờ người thân hoặc bạn bè làm “Người bảo lãnh
liên đới”. Khi không thể tự tìm, trường hợp bạn là học sinh thì hãy thử nói chuyện với nhà trường. Nếu
nhà trường sử dụng chế độ bảo lãnh tổng hợp về nhà ở của du học sinh (xem trang p16) của Tổ chức công
ích tài chính Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản, nhà trường có thể sẽ nhận làm người bảo lãnh
liên đới cho bạn. Ngoài ra, gần đây, không phải là “Người bảo lãnh liên đới” nữa, việc sử dụng “Chế độ
bảo lãnh thuê nhà bằng nợ” cũng đang tăng lên.
Về bảo hiểm thương tổn
Để đề phòng cho trường hợp chẳng may xảy ra hỏa hoạn hay rò rỉ nước, trong thời gian đang thuê
phòng cần thiết phải tham gia bảo hiểm thương tổn. Khi để xảy ra hỏa hoạn hay rò rỉ nước, sẽ cần
rất nhiều tiền để bồi thường thiệt hại cho chủ cho thuê hoặc những người sống trong nhà. Nếu
tham gia bảo hiểm, có thể nhận được tiền bảo hiểm. Có nhiều loại bảo hiểm, do vậy hãy xác nhận
kỹ nội dung bảo hiểm để tham gia.

Ký hợp đồng
Khi ký hợp đồng, tại phòng giao dịch bất động sản sẽ có phần giải thích các hạng mục quan trọng từ
người phụ trách hợp đồng, do vậy hãy cùng với bạn bè biết tiếng Nhật xác nhận những điều chưa hiểu.
Hợp đồng được làm thành 2 bản. Hãy xác nhận kỹ nội dung, nếu không còn điểm nào chưa hiểu thì ký
vào bản hợp đồng. Người có con dấu thì đóng cả dấu vào bản hợp đồng.
Thêm vào đó, hãy xác nhận người phụ trách quản lý nhà mà sẽ trở thành người liên lạc với bạn khi có
khó khăn sau khi chuyển vào (có trường hợp là người khác với phòng giao dịch bất động sản phụ trách
hợp đồng).

けいやくしょ

Bản
hợp đồng
契約書
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❸ Chuyển vào

Sách hướng dẫn dành
cho người thuê nhà

Kiểm tra bên trong phòng khi chuyển vào
Sau khi ký hợp đồng, trước khi đưa đồ đạc vào trong phòng hãy xác nhận tình trạng bên trong phòng
với người phụ trách quản lý. Việc kiểm tra một cách kỹ càng vết hư, vết bẩn ở trên tường, trên sàn nhà
hay thiết bị có trong phòng có hoạt động tốt hay không là điều rất quan trọng.
◎ Đăng ký điện, ga, nước máy
Có trường hợp cần phải đăng ký trước khi chuyển vào. Hãy xác nhận với người phụ trách quản lý địa
chỉ liên hệ của công ty điện lực, công ty ga, cục cấp nước tại khu vực bạn đang sinh sống.
Để mở van khóa ga cần phải có mặt của bản thân người sử dụng. Hãy liên lạc trước với công ty ga để
nhờ mở hộ van khóa ga vào ngày chuyển vào. Đồng thời, nhờ họ lắp đặt các dụng cụ sử dụng ga sẽ an
toàn hơn.
◎ Kiểm tra môi trường thông tin, kết nối internet và điện thoại
Môi trường thông tin sẽ khác nhau tùy thuộc vào phòng ở, do vậy hãy xác nhận với người phụ trách
quản lý. Hãy lưu ý rằng tùy thuộc vào việc có hay không đường dây điện thoại, dây cáp quang, chủng loại
của đường dây và các công ty điện thoại khác nhau mà phương pháp kết nối điện thoại và internet cũng
sẽ khác nhau.
◎ Lắp đặt máy giặt
Máy giặt có trọng lượng tương đối lớn và xả nước
thông qua ống. Do vậy nếu xảy ra rò rỉ nước thì trở lên
rất phiền phức. Khi tự mình lắp đặt hãy lắp đúng miệng
của vòi nước cũng như rãnh xả nước.
Hãy lắp đặt đúng vào vị trí đã quyết định trước.
◎ Bưu phẩm
Hãy dán tấm thẻ đã viết tên lên chỗ nhận bưu phẩm
của từng phòng riêng biệt có ở cửa hay lối ra vào trong
phòng của bạn.
◎ Cấm đi giày dép

301

302

303

304

201

202

203

204

305

Cởi giày ở lối ra vào rồi đi vào trong nhà.
◎ Trang bị đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt

Tiếng Việt

Về nguyên tắc, sẽ không có sẵn những thứ như đồ
gia dụng hay rèm, v.v….
Hãy tự mình chuẩn bị những thứ cần thiết cho sinh
hoạt như đồ gia dụng, đồ điện, đồ ngủ, đồ dùng trong
bếp, đồ dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, v.v….

205
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❹ Quy tắc trong khi đang sống trong phòng
Điểm cần lưu ý khi đang sống trong phòng
Trong khi đang sống trong phòng, cần phải đặc biệt chú ý những điều như sau đây. Hãy xác nhận nội
dung ghi trong bản hợp đồng và hỏi trước người phụ trách quản lý những điều chưa hiểu.
① Chi trả tiền thuê phòng, tiền công ích (tiền quản lý)

Hãy trả tiền thuê phòng và tiền công ích bằng khoản tiền đã được quy định trong hợp đồng, bằng
phương pháp đã được quy định (ví dụ như phương pháp chuyển khoản vào tài khoản của ngân hàng
được chỉ định, phương pháp trả trực tiếp cho chủ cho thuê, v.v...) trong thời hạn đã được quy định. Nếu
việc chi trả tiền thuê phòng chậm trễ, sẽ có sự đốc thúc từ người phụ trách quản lý và có thể có cả việc
hợp đồng bị hủy.
② Tuân thủ quy tắc khi sử dụng phòng

Đối với phòng đang thuê và phương pháp sử dụng những thiết bị được trang bị sẵn, sẽ có quy tắc sử
dụng được quy định trước. Khi không tuân thủ những quy tắc đó và làm hỏng thiết bị thì sẽ phải trả
khoản phí dùng để tu sửa. Thêm vào đó, có thể có việc hợp đồng bị hủy. Hãy xác nhận những quy tắc ghi
trong bản bản hợp đồng hay bản hướng dẫn khi sống trong phòng.
③ Tuân thủ quy tắc trong sinh hoạt

Hãy chú ý đến âm thanh, mùi sinh ra do sự khác nhau về thói quen sinh hoạt, v.v… để không làm phiền
đến người xung quanh. Ngoài ra, cũng có quy định riêng về việc phân loại rác, nơi đổ rác hay nơi để xe
đạp. Hãy xác nhận lại quy tắc ghi trong bản hợp đồng hay bản hướng dẫn khi sống trong phòng và chú ý
để không xảy ra rắc rối với những người xung quanh.

◦Chú ý về tiếng ồn trong sinh hoạt
Tiếng ồn trong sinh hoạt sẽ trở thành nguyên nhân gây ra rắc rối. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối
cho đến khoảng 8 giờ sáng, hãy đặc biệt chú ý không để phát ra âm thanh lớn.

Ha ha!

m!
Rầ
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◦Cách đổ rác
Cách đổ rác được quyết định tùy thuộc vào khu vực (thành phố, quận, huyện, v.v…) bạn đang sống.
Ngày thu rác, thời gian thu, phương pháp thu được quyết định cho từng loại rác. Do vậy nhất định phải
xác nhận khi chuyển vào sống.
Nếu không tuân thủ quy định đổ rác thì rác sẽ không được thu. Trong nhiều trường hợp sẽ dẫn đến rắc
rối.
Rác không cháy
Rác tái chế

MILK MILK

Rác cháy

Rác lớn

Sản phẩm điện gia dụng là đối tượng tái chế

MILK MILK

MILK MILK

MILK MILK

※ Cách phân loại này chỉ là 1 ví dụ.
MILK MILK

◦Bếp
Khi chế biến đồ ăn, hãy chú ý bật quạt thông khí để không bị tồn lại mùi trong phòng. Đặc biệt, đồ ăn
có dầu sẽ làm dầu bẩn bám lên bồn rửa và tường nên cần chú ý.
Không được xả trực tiếp dầu ăn và rác tươi vào bồn rửa, rãnh xả nước. Việc này sẽ làm cho rãnh xả
nước bị tắc, nước không chảy được và gây ra rò rỉ
nước, mùi hôi thối.

◦Phòng tắm (vòi hoa sen), nhà vệ sinh
Phòng tắm là nơi nấm mốc dễ phát triển. Do vậy
hãy thông khí và dọn dẹp cẩn thận.
Nhà vệ sinh cũng nên thường xuyên dọn dẹp và
sử dụng một cách sạch sẽ. Thêm vào đó, không
được xả những thứ ngoài giấy vệ sinh. Nếu xả, sẽ
làm cho rãnh xả nước bị tắc, nước không chảy được
và tràn ra từ bồn cầu gây ra rò rỉ nước, mùi hôi thối.

◦Hành lang, cầu thang (khu vực dùng chung)
Tiếng Việt

Hành lang và cầu thang bên ngoài phòng đang
thuê là khu vực dùng chung để mọi người sử dụng.
Trong trường hợp khẩn cấp như: xảy ra động đất,
hỏa hoạn, v.v…thì đây sẽ trở thành đường để sơ tán
nên không được để đồ đạc cá nhân, rác.
Ngoài ra, hãy chào hỏi khi đi ngang qua người
sống cùng nhà ở những nơi như hành lang, v.v….
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◦Ban công
Ban công được sử dụng như chỗ để thoát hiểm
hay sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Không được
để đồ vật ở phía trước tấm bảng ngăn cách với ban
công bên cạnh.

◦Hút thuốc
Ngoại trừ phòng không được hút thuốc, còn lại
có thể hút thuốc. Tuy nhiên, nếu tàn thuốc lá khi
bám vào tường, trần nhà trở thành vết bẩn thì có thể sẽ bị yêu cầu chi phí riêng để làm sạch nên cần phải
chú ý.
Ngoài ra, tại khu vực dùng chung (hành lang, cầu thang, v.v…) thì không được hút thuốc. Thêm nữa,
phải thật chú ý đến việc dọn sạch lửa sau khi hút thuốc.

◦Bãi để xe ô tô, bãi để xe đạp, xe máy
Xe ô tô thì bắt buộc cần phải thuê bãi để xe. Không được để xe trên đường. Bãi để xe trong nhiều
trường hợp sẽ mất phí. Ngay cả khi bãi trống cũng không được để xe ở ngoài bãi để xe mà mình đã thuê.
Ngoài ra, xe máy hay xe đạp thì sắp xếp cẩn thận và đặt vào những chỗ đã được quy định trước như
bãi để xe đạp, xe máy, v.v….
④ Không được tự ý sống cùng bạn bè, v.v…

Trong phòng đang thuê, không được tự ý sống cùng bạn bè. Có trường hợp quy định là “cấm chỉ”
trong hợp đồng. Trước hết hãy nói chuyện với người phụ trách quản lý.
⑤ Về thú cưng

Tùy theo chủng loại của động vật, bạn có thể được nuôi hay không được nuôi. Tuy nhiên việc nuôi thú
cưng về nguyên tắc bị nghiêm cấm. Do vậy hãy xác nhận kỹ với người phụ trách quản lý. Ngay cả trong
trường hợp có thể nuôi, cần phải chú ý vì có nhiều quy định về chủng loại động vật, độ lớn, quy định khi
dắt đi vào những khu vực dùng chung.
⑥ Xử lý khi xảy ra rắc rối với người xung quanh

Khi gặp rắc rối, ví dụ như âm thanh của phòng xung quanh ồn ào, v.v… hãy nói chuyện với người phụ
trách quản lý. Thêm nữa, khi xảy ra rắc rối, không được nói chuyện trực tiếp với người đó mà hãy liên lạc
với người phụ trách quản lý và nhờ xử lý hộ.
⑦ Thủ tục khi vắng mặt dài ngày tại phòng

Khi vắng mặt dài ngày, ví dụ như là khi về nước tạm thời, hãy liên lạc trước với người phụ trách quản
lý. Nếu vắng mặt mà không liên lạc, khi có chuyện gì xảy ra sẽ trở thành vấn đề lớn.
⑧ Khi muốn chuyển nhà trong thời hạn hợp đồng

Khi muốn kết thúc hợp đồng thuê phòng đang ở hiện tại để chuyển nhà, hãy liên lạc trước với người
phụ trách quản lý (thông thường là “trước 1 tháng”) để làm thủ tục.
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Điểm cần lưu ý khi hết hợp đồng
Khi hợp đồng thuê phòng kết thúc, điều cần đặc biệt chú ý là những điểm như sau đây.
Xác nhận lại nội dung ghi trong bản hợp đồng, nếu có điều gì không hiểu hãy hỏi người phụ trách quản
lý trước.
Ngoài ra, sau khi quyết định xong thời kỳ ra khỏi phòng, nhất định phải liên lạc với người phụ trách
quản lý.
①K
 hi chuyển ra và trả lại phòng (Kiểm tra bên trong phòng và

khôi phục lại trạng thái ban đầu)
Không được để lại trong phòng những đồ mà mình đã mua như
đồ gia dụng, đồ điện, v.v… Phải chuyển đến nơi ở mới hoặc phải vứt
bỏ.
Khi chuyển ra và trả lại phòng, hãy cùng với người phụ trách quản
lý xác nhận tình trạng của phòng. Hãy kiểm tra vết hư, vết bẩn và
thông báo về nguyên nhân của nó.
Ngoài ra, khi chuyển ra và trả lại phòng phải khôi phục lại trạng
thái ban đầu. Việc khôi phục lại trạng thái ban đầu sẽ do chủ cho
thuê tiến hành và bạn sẽ là người trả khoản phí đó. Thông thường
thì sẽ được khấu trừ từ tiền đặt cọc, khi tiền đặt cọc không đủ thì
sẽ trả khoản phí thiếu đó. Nếu có điều gì không hiểu liên quan đến
việc khôi phục lại trạng thái ban đầu, hãy xác nhận với người phụ
trách quản lý.
② Khi gia hạn hợp đồng

Khi muốn sống tiếp trong phòng ngay cả khi đã hết thời hạn hợp đồng, hãy gia hạn hợp đồng. Thông
thường thì sẽ có thông báo về việc gia hạn từ người phụ trách quản lý, do vậy hãy xác nhận những thủ tục
khi đó. Ngoài ra, nếu trong hợp đồng quy định việc phải trả tiền khi gia hạn (cái này gọi là “Tiền gia hạn”)
thì cũng phải trả tiền đó.
Thêm nữa, trong hợp đồng thuê phòng có thể có trường hợp là “Hợp đồng thuê phòng có kì hạn” mà
không thể gia hạn được. Trong hợp đồng thuê phòng có kì hạn, khi muốn tiếp tục sống ở đó thì cần phải
ký lại hợp đồng.
③ ắt hợp đồng điện, ga, nước máy

Cho đến 1 tuần trước khi chuyển nhà hãy liên lạc về việc cắt hợp đồng với công ty điện lực, công ty ga,
cục cấp nước tại nơi đang ở và thanh toán tiền sử dụng cho đến ngày đó.

Nếu là điện thoại thì liên lạc tới công ty điện thoại, mạng internet thì liên lạc tới nhà cung cấp dịch vụ
về việc di chuyển chỗ ở.

Tiếng Việt

④ Thủ tục điện thoại, mạng internet

⑤ Chuyển ra, trả lại phòng và chìa khóa

Trả lại chìa khóa khi chuyển ra và trả lại phòng.
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❻ Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, tai họa:
Động đất
① Thu thập bản đồ phòng tai họa, đường đi sơ tán:
■ Thu

thập tạp chí thông tin, bản đồ phòng tai họa được làm bởi các đoàn thể tự quản tại nơi mà bạn
đang sống; nắm chắc những nơi sơ tán ưu tiên hàng đầu ở gần nơi sinh sống.
■ Nhiều trường hợp bản đồ đường để đi đến nơi sơ tán (đường đi sơ tán) được làm bởi các đoàn thể tự
quản. Do vậy việc thu thập sẵn từ trước cũng rất quan trọng.
② Chuẩn bị sẵn cho những tình huống khẩn cấp
■ Cho những đồ cần thiết vào ba lô mà có thể mang

được bằng cả 2 tay, chuẩn bị sẵn để lúc nào cũng có
thể mang theo được.
Ví dụ những đồ cầm đi trong trường hợp khẩn cấp:
[ Túi mang theo dùng trong trường hợp khẩn cấp thì
ước chừng khoảng dưới 15kg với nam giới và dưới
10kg với nữ giới]
• Đồ ăn khẩn cấp
Nước uống
• Đồ vật có giá trị (sổ ngân hàng, con dấu, tiền mặt, thẻ bảo hiểm sức khỏe, hộ chiếu, thẻ lưu trú, v.v…)
• Đồ dùng cho cấp cứu, thuốc mang bên người
• Mũ bảo hiểm, mũ trùm phòng tai họa
• Khẩu trang
• Gang tay
• Đèn pin
• Quần áo, đồ lót
• Chăn, khăn
• Đồ chống mưa (kiêm cả đồ chống lạnh)
• Đài cầm tay, pin dự phòng
• Cục sạc điện thoại di động
• Miếng dán làm ấm cơ thể dùng 1 lần
• Diêm, bật lửa
• Giấy lau, khăn ướt
• Đồ vệ sinh cá nhân
• Nhà vệ sinh di động
• Địa chỉ liên lạc của gia đình, họ hàng, bạn bè, v.v…
•

③ Khi động đất đến

Khi cảm thấy rung chấn lớn nếu vội
vàng chạy ra ngoài sẽ nguy hiểm. Hãy xem
tình hình và phán đoán.
Đầu tiên là đảm bảo an toàn của bản
thân. Ẩn mình xuống dưới những vật chắc
chắn như là bàn để bảo vệ phần đầu từ
những vật rơi xuống. Khi rung chấn giảm
đi, hãy kiểm tra nguồn lửa.
Kiểm tra thông tin về tai họa bằng tivi,
đài hay thông qua internet và hành động
một cách bình tĩnh là điều rất quan trọng.
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④X
 ác nhận an toàn và thu thập thông tin khi xảy ra tai họa

Khi xảy ra tai họa, việc đường truyền bị hỗn loạn, điện
thoại không thể kết nối được dự đoán sẽ xảy ra. Hãy kiểm
tra lại những phương pháp xác nhận an toàn từ trong cuộc
sống hàng ngày.
Khi gọi điện thoại vào số máy 171, có thể thu âm được lời
nhắn, những người biết số điện thoại của bạn như người
trong gia đình, v.v… có thể phát lại những lời nhắn đó (chỉ ở
trong nước).

さいがいようでんごん

● Quay số chuyển lời nhắn dùng trong tai họa

“Kochira wa saigai yo dengon
daiyaru senta desu”

● Bảng tin chuyển lời nhắn dùng khi tai họa

Sử dụng internet từ điện thoại di động hoặc PHS để đăng
kí thông tin bằng chữ, những người biết số điện thoại của
bạn như người trong gia đình, v.v… có thể xem những thông
tin đó.
● Khác

Khi xảy ra tai họa, các dịch vụ mạng xã hội (SNS) được sử
dụng rộng rãi như là phương tiện truyền tải thông tin. Thêm
vào đó, việc xem tivi bằng chức năng 1seg của điện thoại
thông minh, điện thoại di động cũng có khả năng thu thập
thông tin. Hãy xác nhận trước những thứ có thể thu thập
thông tin trong phạm vi cuộc sống của bạn.

Hỏa hoạn
Ngay lập tức phủ chăn hoặc khăn đã được làm ướt đủ
bằng nước, khi làm vậy mà lửa vẫn chưa tắt thì thông báo
đến trạm cứu hỏa (số điện thoại: 119 ) và nhanh chóng sơ
tán. Khi sơ tán, hãy thông báo về hỏa hoạn cho những người
dân sống xung quanh bằng giọng lớn.
Ngoài ra, nếu đóng cửa ra vào và cửa sổ sẽ ngăn chặn
được việc gia tăng của thiệt hại.

Mất điện

Tiếng Việt

Trong trường hợp bị mất điện, hãy xác định xem mất cả
những nhà xung quanh hay chỉ có phòng của mình. Trường
hợp chỉ mất trong phòng của mình, hãy kiểm tra xem cầu
dao hay thiết bị ngắt mạch khi bị rò rỉ điện có bị cắt hay
không. Trường hợp bị cắt, hãy rút phích cắm của những dụng
cụ điện đang sử dụng ra rồi bật lại. Nếu lại bị cắt thì có khả
năng bị rò rỉ điện, hãy liên lạc đến người phụ trách quản lý.
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Rò rỉ ga
Khi cảm thấy có mùi hôi của ga hãy mở cửa và cửa sổ ra để thông khí, đóng van khóa của công tơ ga
lại. Để ngăn chặn cháy nổ, không được sử dụng lửa, không được bật quạt thông khí cũng như thiết bị
chiếu sáng. Hãy liên lạc đến công ty ga.
Hàng ngày, hãy kiểm tra tình trạng đóng mở của van khóa ga và tình trạng xuống cấp của ống cao su.
Nếu có điều bất thường ở đồ sử dụng ga hãy ngay lập tức liên lạc đến công ty ga.

Khi ga bị ngừng

ふっ き

Nút phục hồi
復帰ボタン

Tuy không phải là rò rỉ ga, nhưng có trường hợp do rung chấn mạnh
của động đất, v.v… thiết bị dùng ga không thể bật lên (sử dụng) được.
Trong nhiều trường hợp có thể phục hồi bằng cách ấn vào nút phục
hồi của công tơ ga có ở trong hộp công tơ ở bên ngoài phòng hoặc bên
cạnh lối ra vào, khu vực hành lang dùng chung.

Rò rỉ nước
Ngay lập tức đóng nước lại, lau chỗ nước đã rò rỉ ra. Trường hợp nước thấm xuống phía dưới sàn,
ngay lập tức liên lạc với người sống ở tầng dưới. Thông thường phần nhiều nguyên nhân của rò rỉ nước là
do sự cố xả nước ở máy giặt hay do sự xâm nhập của nước mưa khi quên đóng cửa sổ, v.v… Hãy kiểm tra
hàng ngày xem nước xả từ máy giặt có chảy tốt hay không.
Nước chảy ào ào

Vỡ đường ống nước do đóng băng
Ở vùng đất lạnh, vào mùa đông đường ống nước có
thể bị vỡ do đóng băng. Hãy nói chuyện trước với
người phụ trách quản lý về cách phòng chống.

Mất chìa khóa
Việc mất chìa khóa có thể là nỗi lo dẫn đến thiệt hại vì trộm cắp.
Khi đánh mất chìa khóa, ngay lập tức liên lạc và nói chuyện với người phụ trách quản lý. Tùy vào tình
huống việc xử lý sẽ khác nhau. Tuy nhiên nếu đang trong thời gian làm việc, có thể mượn hoặc thay chìa
khóa.

Mất trộm
Khi gặp phải thiệt hại vì trộm vào nhà, ngay lập tức thông báo cho cảnh sát (số điện thoại: 110). Khi sổ
ngân hàng hay thẻ ngân hàng bị lấy mất, ngay lập tức liên lạc đến cơ quan tài chính và làm thủ tục khóa
thẻ (ngừng sử dụng).
Việc đảm bảo khóa chắc cửa là rất quan trọng. Ngay cả khi ra ngoài ít phút cũng nhất định phải khóa
cửa lại.
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Sách hướng dẫn dành
cho người thuê nhà

◦Giải thích từ ngữ chuyên dụng cho bất động sản
① Phòng giao dịch bất động sản (fudosan-ten)

Là phòng kinh doanh được chứng nhận về nghiệp
vụ chăm sóc khách hàng liên quan đến hợp đồng
thuê nhà, v.v… bởi những người có chuyên môn về
bất động sản như nhà cửa, v.v… Tên gọi chính thức là
“Doanh nghiệp kinh doanh nhà đất” . Những phòng
giao dịch bất động sản có gắn biểu tượng chim bồ
câu
là thành viên của hiệp hội nhà ở và bảo hiểm
nhà ở (khoảng 80% các cửa hàng bất động sản gia
nhập).
② Tiền thuê phòng (yachin)

Là khoản tiền hàng tháng trả cho người chủ cho
thuê để thuê phòng. Tại Nhật Bản, thông thường tiền
thuê phòng được trả trước mỗi tháng.
③ Tiền công ích (kyoeki-hi), tiền quản lý (kanri-hi)

Là khoản tiền ngoài tiền thuê phòng, dùng cho
việc duy trì, quản lý khu vực sử dụng chung với
những người thuê khác như lối ra vào, cầu thang hay
hành lang của tòa nhà, v.v… Thông thường, sẽ trả
hàng tháng cùng với tiền thuê phòng.
④ Tiền đặt cọc (shiki-kin)

Là khoản tiền đặt cọc cho chủ cho thuê để phòng
khi người thuê không thể chi trả được tiền thuê
phòng. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại khi hết hợp đồng.
Tuy nhiên khi người thuê không chi trả tiền thuê
phòng, số tiền đó sẽ bị khấu trừ. Ngoài ra, cũng có
trường hợp trong hợp đồng có quy định trước là sẽ
khấu trừ một khoản nhất định rồi mới trả lại (khấu
trừ từ tiền đặt cọc).
⑤ Tiền lễ (rei-kin)

Là khoản tiền ngoài tiền đặt cọc trả cho người chủ
cho thuê khi ký hợp đồng, tùy thuộc vào quy định
của bản hợp đồng. Khoản tiền này khác với tiền đặt
cọc, khi hết hợp đồng cũng không được trả lại.
Là người sẽ thay thế chi trả cho người chủ cho
thuê khi người thuê không trả tiền thuê phòng. Khi
người bảo lãnh liên đới chi trả tiền thuê phòng, v.v…,
người thuê phải chi trả cho người bảo lãnh liên đới.
Nếu người thuê không chi trả sẽ gây phiền phức cho
người bảo lãnh liên đới.

(yachin-saimu-hosyo-seido)
Là chế độ mà công ty chuyên trách sẽ thay thế để
chi trả cho người chủ cho thuê khi người thuê không
chi trả tiền thuê phòng. Khi ký hợp đồng thuê nhà,
công ty tiến hành chế độ bảo lãnh tiền thuê phòng
bằng nợ cũng ký hợp đồng để bảo lãnh và phải chi trả
tiền bảo lãnh. Khi công ty đó chi trả tiền thuê phòng
nộp chậm, người thuê phải chi trả cho công ty đó.
⑧ Giải thích các hạng mục quan trọng

(zyuyo-jiko-setsumei)
Là việc người có chuyên môn về hợp đồng bất
động sản (tên gọi chính thức là “Nhân viên kinh
doanh nhà đất”) sẽ trao giấy tờ và giải thích về tình
trạng của phòng ở, điều kiện của hợp đồng, v.v… đối
với người thuê.
⑨ Bản hướng dẫn khi sống trong nhà

(nyukyo-no-shiori)
Là giấy tờ mà phòng đang thuê, phương pháp sử
dụng các thiết bị được ghi lại. Khi ký hợp đồng, ngoài
bản hợp đồng, nó có thể sẽ được trao cho từ người
phụ trách quản lý.
⑩ Khu vực dùng chung (kyoyo-bubun)

Là lối ra vào, hành lang, cầu thang, thang máy, v.v…
mà những người đang sống sử dụng.
⑪ Khôi phục lại trạng thái ban đầu

(genzyo-kaifuku)
Là việc sửa chữa tuân theo quy định của hợp đồng
như làm sạch những vết bẩn, vết hư, v.v… gây ra do
cố ý hay vô ý, khi hợp đồng kết thúc và ra khỏi nhà.
⑫ Gia hạn (koshin)

Là việc khi thời hạn hợp đồng kết thúc, sẽ không
ký lại hợp đồng mà sẽ tiếp tục hợp đồng thuê nhà
như cũ tuân theo những thủ tục đã được quy định.
⑬ Hợp đồng thuê phòng có kì hạn

(teiki-syakuya-keiyaku)
Là hợp đồng mà chắc chắn sẽ kết thúc khi kì hạn
của hợp đồng kết thúc. Khi người thuê muốn tiếp tục
thuê phòng thì cần phải ký hợp đồng lại.

Tiếng Việt

⑥ Người bảo lãnh liên đới (rentai-hosyonin)

⑦ Chế độ bảo lãnh thuê nhà bằng nợ
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◦Thông tin hữu ích
① Tổ chức tài chính thông thường Hiệp hội quốc tế hóa đoàn thể tự quản http://www.clair.or.jp/tagengo/

[Trang chủ thông tin đời sống đa ngôn ngữ]
Trang web cung cấp những thông tin cần thiết khi thuê phòng bằng các ngôn ngữ như Tiếng Nhật,
Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Hàn · Triều Tiên, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ
Đào Nha, Tiếng Tagalog (một trong 2 ngôn ngữ chính được dùng tại Phi-líp-pin), Tiếng Việt, Tiếng Inđô-nê-xi-a, Tiếng Thái, Tiếng Nga, Tiếng Nhật dễ hiểu.
② Tổ chức tài chính công ích Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản http://www.jees.or.jp/crifs/index.htm

[Bổ trợ tổng hợp về nhà ở cho du học sinh]
Là chế độ hỗ trợ trường học và du học sinh trong trường hợp người bảo lãnh liên đới là trường học.
Điện thoại: 03-5454-5275

Sổ tay tiện lợi trong cuộc sống của bạn:

● Địa chỉ liên lạc khẩn cấp

Tên nơi liên lạc

Số điện thoại

Đơn vị quản lý (người phụ trách quản lý)
Nước máy
Ga
Điện
Ủy ban
Bệnh viện
Ngân hàng

● Địa chỉ liên lạc của gia đình, họ hàng, bạn bè, v.v…
Họ tên

Nơi làm việc, trường học

● Khu vực sơ tán rộng lớn của địa phương
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