
Bạn hãy nhất định tuân thủ những việc như sau. 

◆Đừng có biến những thứ bạn nhặt được thành đồ của bạn. 
Nếu bạn nhặt ví , tiền mặt , các loại thẻ thì hãy đưa ra đồn cảnh sát. 

Nếu thành đồ của bạn , bạn là ăn cắp. 

◆Không trộm cắp , không giúp trộm cắp. 
Trộm cắp là việc lấy đồ mà không trả tiền.Giúp trộm cắp và tiếp tay cho người có 

hành động trộm cắp là phạm tội. 

◆Không đi xe đạp , Không trộm cắp xe đạp của người khác. 
 Đi và lấy mất xe đạp có ở nhà ga hoặc trên đường là phạm tội.Hãy sử dụng đồ của bản thân mình. 

◆Không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và thẻ lưu trú của người khác. 
Biết là sẽ bị dùng cho mục đích xấu mà vẫn đưa hoặc cho người khác mượn thẻ bảo hiểm 

y tế hay thẻ lưu trú của mình là phạm tội. 

◆Không mang theo những thứ nguy hiểm. 
Trường hợp để bảo vệ bản thân và tiện lợi , mang theo sau khi đã sử dụng ở chỗ làm 

và cắm trại cũng là tội phạm.Ngoài những lúc thật sự cần thiết xin đừng mang theo. 

◆Không mang theo và không sử dụng các loại thuốc trái phép. 
Việc mang theo và sử dụng các loại thuốc trái phép như là "chất kích thích","cần 

sa","cocaine","heroin","MDMA" và "thuốc nguy hiểm" là phạm tội. 

◆Không nhận mấy lời mời kiểu như là "sẽ được tiền một cách dễ dàng". 
Việc bán hoặc nhượng lại cho người khác điện thoại di động , thẻ ATM , sổ tiết kiệm là 

phạm tội. Vì người khác mà đăng ký và ký kết điện thoại di động hay tài khoản ngân hàng 

cũng là phạm tội. 

 

◆Tuân thủ luật lệ giao thông. 
・Xe đạp chạy làn đường ô tô.Giống như ô tô,xe đạp đi bên trái. 

・Bên vỉa hè người đi bộ được ưu tiên. 

◆Luôn chuẩn bị cho những thảm hoạ. 
・Hãy chuẩn bị đồ ăn , thức uống , quần áo , v.v. trong vài ngày. 

・Hãy kiểm tra các khu vực lánh nạn gần nhà hoặc văn phòng của bạn. 

＜Địa chì liên hệ＞ 

Cảnh sát tỉnh FUKUI 

Địa chỉ / 〒910-8515 1-17-oote3-thành phố FUKUI 

Số điện thoại / 0776-22-2880（đại diện） 

×Xe đạp 2 người 

Khi gặp phải hành vi phạm tội thì ngay lập tức gọi điện đến "số 110". 

Thông báo 

×Xe đạp chạy theo hàng ngang 
×Phóng ra 

（Tuân thù đèn tín hiệu 

    và dừng tạm thời） 

×Không mang theo 

×Không mang theo ,Không dùng. 

Những thông báo từ cảnh sát tỉnh FUKUI（Thông tin sinh hoạt） 

×Không đưa , Không cho mượn 

  


