
DỤNG PHÒNG GIẶT
PHÉP LỊCH SỰ KHI SỬ  

Hãy kịp thời lấy quần áo của bạn ra 
khỏi máy giặt và máy sấy.

Chờ 15-20 phút sau khi chu kỳ kết 
thúc trước khi lấy quần áo của người 
khác ra khỏi máy.

Đặt quần áo đã giặt xong của người 
khác vào giỏ giặt hoặc trên máy nếu 
bạn lấy ra.

Giữ phòng giặt và máy gọn gàng, ngăn 
nắp. Dọn dẹp các chất lỏng bị đổ, vân 
vân.

Làm sạch khay xơ vải (khay đựng bụi) 
sau khi đã sử dụng xong máy sấy.

Trả lại tất cả quần áo bị bỏ lại cho chủ 
nhân của chúng.

Kiểm tra túi quần áo trước khi cho vào 
máy giặt.

Hãy tôn trọng quần áo của người khác.

Đừng để quần áo trong máy giặt hoặc 
máy sấy sau khi chu kỳ đã kết thúc.

Đừng ném quần áo của người khác 
xuống sàn khi lấy ra khỏi máy.

Không nên chiếm hết tất cả máy. Bạn 
nên để lại ít nhất một máy cho người 
khác sử dụng.

Đừng cho quá nhiều quần áo vào máy 
giặt và máy sấy hoặc sử dụng quá 
nhiều xà phòng giặt.

Đừng đặt quần áo hoặc giỏ giặt ở giữa 
sàn nhà, hoặc để chắn lối đi của người 
khác.

Đừng ép buộc người khác phải dọn 
dẹp sau bạn.

Đừng bỏ lại quần áo trong máy.
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Français (French)
Español (Spanish)
Deutsch (German)
(Somali) ˜اَف َصومالي
 (Arabic) العربية الفصحى
(Persian/Farsi) فارسی
�ह�द� (Hindi)

 

українська мова (Ukranian)
Türkçe (Turkish) 
ትግርኛ (Tigrinya)
한국어 (Korean)
普通话 (Chinese/Mandarin)
Tiếng Việt (Vietnamese)
Tagalog (Filipino)

https://omniglot.com/soundfiles/languages/vietnamese.mp3
https://omniglot.com/soundfiles/languages/persian.mp3

