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Hướng dẫn sinh hoạt đa ngôn ngữ Phiên bản thành phố Nishinomiya 

 
Đồ đánh rơi, đồ bỏ quên 
 

Khi đánh rơi đồ, bỏ quên đồ 
Hãy đến sở cảnh sát hoặc đồn cảnh sát gần đó và tiến hành khai báo. Bạn cũng có thể khai báo qua điện thoại. 
Đối với các đồ bị rơi hoặc quên trên phương tiện giao thông, xin vui lòng liên hệ đến địa chỉ sau. 
        
- Tàu điện: Nhân viên nhà ga (Nếu bạn biết điểm đến của chuyến tàu bạn đã đi và tên của nhà ga cuối thì sẽ dễ dàng 

tìm thấy hơn.) 
 

JR Tây Nhật Bản    0570-00-4146, 06-6133-4146  
Đường sắt Hankyu Trong cùng ngày hôm đó 0570-089-500, 06-6133-3473 

Ngày hôm sau  06-6373-5226  
Tàu điện Hanshin Trong cùng ngày hôm đó 0798-22-1070 

Từ 10 giờ ngày hôm sau 06-6457-2268 (Cửa Tây ga Osaka - Umeda) 
 

 
- Xe buýt: Các văn phòng kinh doanh của công ty xe buýt 

Xe buýt Hankyu   0798-65-1571 
Xe buýt Hanshin   0798-23-3270 
Xe Limousine ra sân bay    Doanh nghiệp vận tải sân bay Kansai 072-461-1374 

             Xe buýt du lịch Hankyu         06-6844-1124 
Xe buýt Hanshin   06-6416-1351 
 

- Xe Taxi: Các công ty Taxi (Tùy thuộc vào khu vực, cũng có những nơi xử lý tổng hợp những đồ bị bỏ quên trên taxi.) 
Trung tâm dịch vụ xe Taxi tỉnh Hyogo 078-341-7474, 0120-616-414 

   Trung tâm Taxi Osaka   06-6933-5618 
       
 

Khi nhặt được đồ đánh rơi 
Giao nó đến sở cảnh sát hoặc đồn cảnh sát gần đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn nhặt được trên phương tiện giao thông 
hay tại cửa hàng bách hóa, thì hãy mang đến cho nhân viên nhà ga hoặc nhân viên phụ trách đồ thất lạc tại cửa hàng 
bách hóa. Trong cả hai trường hợp, hãy chắc chắn nhận được "Giấy ký gửi đồ nhặt được". 
 
 
* Chú ý   Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ thông qua một ai đó hiểu tiếng Nhật. 


