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Ang diksyonaryo ng mga basura 
Libro upang malaman mabuti ang Paraan ng Pagtatapon ng basura 

 

― Siyudad ng Isesaki― 

 

 

 

 



   

Diksyonaryo ng pag hihiwalay ng mga basura 

 

「田島弥平旧宅」PRデザイン 

くわまる 

Para sa mga katanungan ukol sa diksyonaryo sa pag hihiwalay ng basura tumawag 

 
                                          

Seiso Recycle Center 21    seisou-c@city.isesaki.lg.jp 

〒372－0824 Isesaki shi Shiba machi 954  …… TEL．0270-32-3166 
FAX.0270-32-3068 

                    

Iseaski city hall Kankyo Bu Kankyo Seisaku Ka  kankyou@city.isesaki.lg.jp  
〒372－8501 Isesaki shi Imaizumi cho 2 chome410 …… TEL．0270-27-2732 FAX.0270-24-5253 

4 4P  Ang mga bagay na puedeng tangapin sa loob ng 1 taon (may bayad) 

 

 

43 P Ang lugar na puedeng kunin hanggang 4 na home aplayanses lamang 

 
 

 
 

3 9 P～4 2 P Ang mga bagay na hindi tatangapin  ng Siyudad  

 

38 P Ang mga palatandaan  bago magtapon ng basura 

 

37 P Paraan ng pagtapon ng malalaking basura 

 

13 P～3 6 P Ang diksyonaryo ng mga basura 

 

12 P Ukol sa 4 R 

  

10 P～11P Ang patutunguhan ng mga pinaghiwalay ng mga natural resources sa Isesaki City 

 

9P  Mga basura ng negosyo・Pagtatapon ng mga patay na hayop 

8P  Ang mga basura ng maliliit na aplayanse・ o mga damit ay para sa recycle   
  

7P  Irecycle ang mga gawa sa plastik 
  

6P  Gamitin natin ang mga iba’t ibang uri ng papel na mai recycle 

 

5P  Iricycle ang mga basura na gawa sa papel 

 

4P  Basura sa kusina bawasan ang mga basura ng dahon ng puno 

3P  Bawasan ang ating basura 

 

2P  Alamin at pag aralan kung papaano isinasa ayos ang paglilinis ng mga basura ng ating Siyudad Isesaki. 

1P Tuparin ang patakaran ng pagtapon ng basura 

 



Tuparin ang patakaran ng pagtapon ng basura 

！ ！ き ば しょ だ だ 

 ごみステーションに出せません。 

 ごみ出しカレンダーを見てください。 

あさ 

じ かん  まも あかぼりち く  しゅうしゅう 

！ ！ き ん じょ ちょうないかい    かんきょう し どう いん り かくぎょうせい く おこな 

か くに ん みな き  も り よう 

かんきょう し どう いん れ ん ら くさ き かんきょう つか 

ひ さん ね  っ  と  ない 

かんきょう  ほ  ぜん       つと ぎょうせい く やくいん 
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きちんと分けて指定ごみ袋で  収集日の朝８時 30分までに 
出しましょう。 決められた場所へ出してください。 

       

※商店・飲食店・会社などの事業所ごみは 
  

 
          

※出す日は、毎年３月に配布される 
              

 
 
 
 
 
 
 
   Basurang puedeng sunugin    Basurang hindi puedeng sunugin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Plastic na basura bote lata 朝 ８：30 まで 

 時間は守りましょう 
           

                  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

※環境指導員は地域の生活環境の改善および 
 環境保全に努める行政区の役員です。 

 

  

 

  
 

 

  

   
 

 

Gamitin ang tamang lalagyan ng 

basura at ibukod bukod sa 

tamang paraan bago itapon ang 

basura. 
※Hindi puedeng itapon ang basura ng mga 

basura ng restaurant, tindahan, at pabrika. 

 
※Tignan ang kalendaryo na pinamimigay tuwing taon 
sa buwan ng Marso. 

 

Magtanong lamang sa mga Asosasyon 

ng mga home owners sa inyong 

siyudad, o sa mga taga linis ng ating 

lugar upang malaman, kung saan ang 

tamang tapunan ng basura. Tawagan 

lamang sa telepono ang 

Departamento ng “Kankyo Seisakuka” 

Mayroon mga kanya kanyang 

lugar ng tapunan ng basura. 

Panatiliin natin ng laging 

malinis ang lugar ng tapunan. 

At, laging itakip ang Net 

upang hindi liparin ng hangin 

at ikalat ng mga ibon at pusa 

Itapon sa tamang araw hanggang 8:30 am at 

itapon sa tamang lugar ng tapunan. 

Saan po ba ang lugar 
ng tapunan ng 

basura? 

Itapon ang basura  
hanggang 8:30 ng umaga 

 

※Para maiayos ng mabuti ang lugar ng tapunan ng 
basuramayroon namamahala sa bawat lugar miyembro 
ng administraibo 

(Lugar ng Akabori ay hindi kokolektahin) 



Alamin at pag aralan kung papaano isinasa ayos ang 

paglilinis ng mga basura ng ating Siyudad Isesaki. 

? 
！ 

伊勢崎市のごみの排出量はどれくらい？ 
か き   ぐ   ら   ふ へいせい ねん ど ひとり  にち はいしゅつりょう   ぜ ん こくへ い き ん 

ぐん ま  けん と  どう ふ  けん べつ ぜ ん こく  わ   ー  す  と   い い せ   さき  し   ぜ ん こくへ い き ん おお 

1150 

1100 集団回収 
資源回収 
もえないごみ 

1050 ま けん 
馬県 

1000 
こく 

900 

H21 H22 H23    H24 H25 ［年 年 ］ 21年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

? ごみの中にはどんなものが含まれているの？ 
不燃物 1.3% 

ひ  かくるい 

い  せ  さき し しゅうしゅう   しょうきゃく し せつ い じ     かん  り その他 1.3% 伊勢崎市では、ごみの収集や焼却施設の維持・管理 
などに、毎年約 15～16 億円の費用が掛かってい
ま 
す。ごみを減らすことで、ごみ焼却施設などへの負 
担が少なくなり、ごみ処理に掛かる費用を削減する 
ことができます。 
伊勢崎市で排出されるごみの約 85％は、もえるごみ 

 

ご  む 

2.7% 

衣類 

プラスチック 
11.4 % 生ごみ 

つづ おお かみるい ぷ ら   す   ち  っ  く き たけ 紙 類 
い  るい なか おお し げん  ふく 

ています。 10.2% 

 

Marka para sa recycle 『kung pagsasama samahin ang  magiging basura    ， 
kung paghihiwalayin recycle na basura』 

Sa kabilang pahina makikita ang mga ibat ibang klase ng basura upang 
malaman ang pag bawas ng mga basurang magagamit na 

Recycle at ang kung papano mababawasn ang mga basura  

じゅ うよう 

年  年  
ぽ    い    ん    と 

ポイント 
         

palaka 
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なか ふく 
 
 
 

ふ ねん ぶつ  
た

 

！ まいとしやく  おくえん  ひ  よう  か  ゴム・皮革類 
へ  しょうきゃく し せつ ふ  いるい 

 
たん  すく  しょ り  か  ひ  よう  さくげん  5.4% 

 
ぷ   ら   す   ち  っ  く 

い  せ  さき し  はいしゅつ  やく  なま 

 
なか  ふく  ぶんるい  だいどころ  41.5% 

で  なま  やく  し  みぎ ぐ   ら  ふ  なま 

ら出る生ごみが約 40％を占めます（右グラフ）。生ご  かみ るい 

みに続いて多いのが、紙類、プラスチック、木・竹・わ  26.2% 

ら、衣類です。これらの中には多くの資源が含まれ  き     たけ  るい 

木・竹・わら類 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
  

76,401 77,289 76,443 77,431 78,047 

 

 

Sa siyudad ng Isesaki depende sa ginamit na basura ng mga mamamayan . Para malaman natin kung paano 
natin unti unting babawasan ang mga basura na ating ginamit makikita sa ibaba ng (graph 1).Subalit sa taon 
ng 2013 ang ginamit ng bawat 1 tao sa 1 araw ay may maximum ng 958 gramo sa buong bansa.Ang Gunma 
ay nasa pag number 4sa buong Japan na ang ginamit na basura ay 1050 gramo. At ang Isesaki ang maraming 
nagamit na basura 991 garmo (graph 2).Kinakailangan natin maiawasan at bigyan pansin ang mabawasan ang 
ating mga basura. 

Gaano karami ang naitapon na basura sa ng Isesaki Siyudad ? 

  

Basura ng 1 tao sa loob ng 1 araw bigat（grap 2） 

環境省の調査による 

Gunma 
Ken 
Isesaki 
 

  Ano ang mga  nilalaman ng mga nasa loob ng basura？ 

Sa Siyudad ng Isesaki ay taon taon ay gumagastos ng 15~16 

hundrend million upang gamitin sa pagkukulekta ng 

basura,pasilidad ng sunugan at ang mapanatiling maayos at 

mabawasan ang mga basura.At kapag nabawasan ang ating 

mga basura maaaring ang gastusin ay mababawasan. 

Sa Siyudad ng Isesaki ang mga nagamit na basura ay mas 

marami ang basurang puedeng sunugin nasa 85%.At ang mga 

nilalaman ng basura kung ito ay ating paghihiwalayin mahigit 

kumulang ay 40% ay ang basura ng galing sa kusina,(graph sa 

kaliwa).At ang susunod na marami ay ang basura na gawa sa 

papel, plastik,puno,kawayan, straw at mga damit.Ang mga 

nilalaman ng mga basurang ito ay marami ang maaring gawing 

recycle 

Basura 
  
 

puno・kawayan・
pawid 

Ibat 
ibang 
klase na 
papael 

Mga plastik 

damit 

goma・leather 

basurang hindi puedeng 
sunugin1.3% At iba pa 1.3% 

41.5% 

10.2％ 

26.2% 

11.4% 

5.4% 

2.7% 

Importanteng 

 

 

 

paalala 



Basura 
galling sa 
kusina 
41.5% 

Bawasan natin ang ating basura 

? 生 ごみの生 生 のポイントは？ 

つぎ こう か き たい みず  き てっ てい 

× 
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生 ごみの生 生 を生 らそう！ 
 

     

生ごみの約 80％は、水分です。 
水切りを徹底することで、次の効果などが期待できます！ 

    
①ごみの重量が減る（ごみ出しが楽になる） 

       
②生ごみの水分は悪臭の原因になるので、嫌な臭いが減る 

    

③焼却炉の燃焼効率も上がる 
  

1. 生 に生 らさない 
         

 
 

そのままごみとして捨てることができます。 
 

2. 生 かす 
                     

お茶がらやティーパック、果物の皮などは 
 

 

3. もうひとしぼり 
       

ごみ袋に入れる前にたまった水分を 
 

もうひとしぼりしてから出しましょう。 
 
 

     

生 生 の生 生 をなくそう！ 
 

             

食べ残しや賞味期限の切れた食品が、生ごみとして捨てられています。家庭で 
                   

食べ切れるだけの量を考えて購入しましょう。また、食材を無駄なく使い切り、 
   

食べ残しをしないようにしましょう。 
 

      

！ 
 

    

生ごみを堆肥にして、家庭菜園やガーデニングで利用してみてはどうですか。 
   
伊勢崎市では、生ごみ処理器を購入した市民の人に助成金を交付しています。 
           
詳しくは次のページをご覧ください。 

 

 

 

 

Paraan  upang mabawasan ang ating basura na galing sa kusina？ 

Alisin ang tubig ng basura 

 Halos mayroon 80％ na tubig ang basura. 
Kapag inalisan natin ng tubig ang ating basura ng kusina ,malalaman natin 

naito ay mag dulot ng maaayos at malini na basura の効果などが期
 

①mababawasan  ang bigat at dami ng basura.（gagaang ang pagtapon ng basura） 
②Kapag ang ating basura ay may kahalong tubig na ngabibigay ng hindi magandang 

amoy,at mababawasan ang mabahong amoy ng basura 

③Mas rarami ang mga basura na puedeng sunugin 

 1. H u w a g  b a s a i n  n g  t u b i g  

Ang gulay at prutas balatan lamang bago hugasan,at 

maari ng itapon . 

 
 2 Patuyuin 

 Ang pinag lagyan ng tea bag ,cha,balat ng prutas ,bago 

itapon patuyuin muna.。 
 

3. Isang pag piga 
 

Bago ilagay sa lalagyan ng basura ng kusina at tangalan 

pigain muli ng 1pag beses ang tubig ng basura ng kusina 

 

Iwasan masayang ang mga   pagkain 
 

Iwasan na masayang ang mga  pagkain natira at ang mga na lumang 
pagkain.Bumili ng pagkain na tama lamang sa bilang ng pamilya at iwasan mag sayang ng 
pagkain at gamitin ang mga biniling sankap ng pagkain.Huwag mag titira ng pagkain upang 
hindi masayang lamang. 
 

 

 
 
 

 

Gamitin natin ang mga basura ng kusina sa papataba  ng ating mga halaman o tanim na gulay！ 

Gamitin natin ang basura ng kusina sa atin mga halaman o tanim na gulay bilang pataba. 

Sa ating Siyudad ng Isesaki kapag ang mamamayan ay bumili ng gamit para sa disposal 

item ay magbibigay sila ng benipisyo.Tignan ang susunod na pahina.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

Basura sa 
kusina 
41.5% 

 
 

puno, 
bamboo 
10.2% 

！ 生ごみ処理器・枝葉破砕機の助成金制度について 

○助成金は購入金額（消費税を含む）の半額を交付します。  
 ただし、２万円が限度額です。 

○助成金の交付は１世帯につき、生ごみ処理器・枝葉破砕機 
 それぞれ１台までです。 

その他不明な点は、下水道管理課（TEL:0270-27-2776）へお問い合わせください。 
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なま しょ  り   き えだ  は は さい  き じょ せい きん  せい  ど 
 

 
 
 

     

伊勢崎市では、生ごみ処理器・枝葉破砕機を購入した市民の人に対して助成金を交付しています。 
 

    

生ごみ処理器 枝葉破砕機 
 
 
 
 
 
 
 
 

    しゅどうしき また     

堆肥式処理器 手動式又は Disposer 
        

  
 
 
 

                        

 

 
 

      

 

          

 ただし、堆肥式処理器は２台まで助成します。 
 

    

○申請は購入（領収書の日付）から１年以内のみ受け付けます。 
 
 
 
 
 

い      

その他不明な点は、環境政策課へお問い合わせください。 
 
 
 
 

ディスポーザ設置の注意点 
 

       

○ディスポーザは、公共下水道伊勢崎処理区または対応型合併浄化槽のみ設置できます。 
       

○公共下水道におけるディスポーザ設置には、市（下水道管理課）へ事前申請をし、設置後完了検査 
     

 を受ける必要があります。設置工事は、指定工事店へ依頼してください。 
 
 

た    ふ  めい  てん  げ  すいどう か ん り   か  と  あ 

 

Mga kailangan na dokumento para sa  
pag aplay 
 
❶ Pangalan ng Nag aaplay , Pangalan ng 

produkto.o Pangalan ng Pinagbilhan na 
nakasulat sa resibo 

❷ ID (nakasulat ang tirahan) 

❸ Hanko 

❹ Pangalan ng banko (Pangalan ng 
taong nag aplay) 

❺ Application Form and Claiming Cert. 
(Inihanda na ng Munisipyo) 

- 

  

Gamit sa pataba 
ng halaman 

Gamit sa kamay o 
kaya ay elektrik na 
makina  

 
○Halaga ng tulong（kasama na ang buwis）kalahati ng halaga 

Subalit,mayroon limit hanggang 20,000 yen lamang. 

○Ang maibibbigay na suporta sa pagbili ng diposer para sa 
mga basura ng kusina・gamit sa pag gupit ng mga puno o 
tankay ng dahon.ay tag isa lamang at ang gamit naman para sa 
pataba ay maaaring makabili at ang tulong ay hanggang 2 
lamang . 

 ○Para sa pag aaplay (Resibo na nakasulat ang Petsa) tinatanggap 
lamang na  hindi lumagpas ng 1taon. 

 

Para sa iba pag katanungan、Makipag ugnayan sa  KANKYOU SEISAKU KA. 

Para sa iba pag katanungan、Makipag ugnayan sa  GESUIDO KANRI KA(TEL:0270-27-2776). 
 

Ukol sa benipisyo ng basura ng kusina diposer,at gamit sa pagputol ng mga sanga o tangkay ng puno 

 
Ang Siyudad ng Isesaki ay ng bibigay ng kaunting tulong sa mamamayan na bumili  ng garbage dsposer. 

 
Lalagyan ng tapunan ng basura ng kusina 

Gamit sa pagputol ng puno at pagtangal ng 
mga dahon. 

 

〇Ang pag pagpalagay ng disposer ng public sewer system makipag ugnayan sa Isesaki Koe Gesuido ang 
maaaring mag ayos o kaya pasilidad na may kaugnayan sa mga water tank. 

〇Para sa public sewer system pag lalagay ng disposer,kailangan sa Siyudad( Gesui do Kanri ka) makipagugnayan 
sa pag aplay at kapag nailagay  at natapos ang pag lagay kailangan itong tignan ng espesyalista na mag gagawa at 
makipag ugnayan. 

 

Palatandaan ng pag gamit ng disposer 

 

Basura sa kusina bawasan ang mga 
basura ng dahon ng puno 



Iricycle ang mga basura na gawa sa papel papel 
26.2% 

? 
！ 

町内資源回収とは？ 
ぶんべつ き ば しょ だ 

あかぼり ち  く       のぞ ●新聞  ●雑誌  ●段ボール  ●雑がみ  ●紙パック  ●衣類 ●ペットボトル （赤堀地区は除く） 回収品目 

? 
！ 

集団回収とは？ 
だんたい ひ  えい  り  だんたい こ し  かい とりぎょうしゃ     けいやく どく  じ し 

●新聞  ●雑誌  ●段ボール  ●雑がみ  ●紙パック 回収品目 

? 
！ 

資源保管庫とは？ 
し  げん  ほ  かん  こ り  よう げんりょう      り   さ   い   く   る   きょうりょく 

●新聞  ●雑誌  ●段ボール  ●雑がみ  ●廃食用油 ●衣類 回収品目 

注意点 ほ いく しょ し  げん  ほ  かん  こ り  よう さい ほ  いくしょ しょくいん     こえ 
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      り  よう  き  じつ  じ  かん 

設  置  場  所  利  用  期  日  時  間 
し  やくしょ    し しょ    あか ぼ り  さかい  へいじつ  ご ぜん  じ  ふん  ご  ご  じ 

市役所、支所（赤堀・あずま・境）、  平日午前８時 30分～午後５時まで 
こう みん かん   きた  みなみ うえ はす    も   ろ  み さと   みやごう     な わ     とようけ  しゅくじつ  ねんまつ ねん し  のぞ 
公民館（北・南・殖蓮・茂呂・三郷・宮郷・名和・豊受  （祝日および年末年始は除く） 
あかぼり  さかい さかいうね め   さかいしまむら  さかいごう し   さかいひがし 

赤堀・あずま・境・境采女・境島村・境剛志・境東）  し しょ  ご ご  じ  ふん 

保育所（第二・第三・第四・境ひので・境いよく）                   

しゅうだん かいしゅう 
 
 
 

      

集団回収とは、子ども会育成会、老人会、ＰＴＡ、ボランティア 
団体などの非営利団体が、古紙買取業者と契約し、独自に資 
        
源回収を行うことです。集団回収を奨励するため、市は１㎏あ 

              
たり８円を交付し、実施団体の活動を支援しています。 

 
か いしゅうひんもく  しん ぶ ん  ざっ し  だん  ぼ   ー   る  ざつ  かみ   ぱ   っ   く 

 

Para sa pagtanggap ng tulong na benipisyo ng Siyudad ,kailangan muna magparehistro ang grupo sa 
 Departamento ng Kaligiran at Kalikasan （Kankyou Seikaku Ka ） 

 

 

  

 

ちょうない  し げん かいしゅう 
 
 
 

       

伊勢崎市では月に１度、町内ごとに資源回収を行っています。 
それぞれ分別し、決められた場所へ出してください。 
           
町内資源回収を奨励するため、市は１㎏あたり８円を町内へ交付 
しています。 

        

※資源回収日や場所については、町内の環境指導員に 
  

 お問い合わせください。 
 しん ぶ ん  ざっ し  だん  ぼ   ー   る  ざつ  かみ   ぱ   っ   く  い るい  ぺ   っ   と   ぼ   と   る 

 

  
  

   

Ang pag kolekta ng mga basura na recycle na sa ating komunidad. 

- 

 

●diaryo ●magazine ●kahon ●papel ●balutan na gawa sa papel ●

damit 

Ordinaryong araw 8:30ng umaga hanggang～5:00 ng 
hapon lamanng（Holiday sa araw ng opisyales 
maliban sa araw ng pagbukas ng bagong taon） 

 

 

Sa Azuma Branch ay hanggang 4:30 ng hapon. At sa Kasuri 
no Sato ay ng bubukas ng 9:00am ~ 10:00pm. 

Munisipyo、Branches（Akabori・Azuma・Sakai）          

Community  Hall（Kita・Minami・Uehasu・Moro・Misato・
Miyago・Nawa・Toyouke・Akabori・Azuma・Sakai・Sakai 
Uneme・Sakai Shimamura・Sakai goshi・Sakai Higashi）
Kindergarten (Daini  Daisan  Daiyon  Sakaihinode  Sakaiiyoku 
KAsuri no Sato,Pamahalaan ng Tubig,Moro Cleaning Center 

 

Araw ng pag  Lugar 

Paalala 

Nakolektang mga 
item 

Nakikiusap ang mga namamahala ng pag aayos ng mga recycle na kailangan 
ang inyong kooperasyon sa pag bawas ng mga basura at gawing recycle. 

 

 

Ang pag sasa ayos ng mga recycle 

P？Pagkokolekta na ay isinasa gawa ng mga grupo 

Mga bagay na 
kokolektahin 

●diaryo ●magazine ●kahon ●papel ●mga pakete na 
gawa sa papel ●damit 

     

Ang mga grupong may kaugnayan tulad ng Asosasyon ng mga 
bata,grupo ng mga matatanda, PTA, na ng boboluntaryong walang 
bayad ay tumutulong mangungulekta ng mga lumang papel upang 
makatulong,ang Munisipyo ay binibili ng halagang 8 yen ang per kilo. 

 

Mga bagay na 
kokolektahinba
sura  

●diyaryo ●magazine ●kahon ●papel ●mga pakete na gawa sa papel ●damit ●plastik na 
botelya(Lugar ng Akabori ay hindi kokolektahin) 

Ang Siyudad ng Isesaki ay mayroon isinasagawang pagkokolekta ng 
mga basura na iriricycyleat ito ay 1 beses sa isang buwan.Paki 
tapon lamang sa tamang araw at lugar .Para pasiglahin  ang pag aayos 
ng mga basurang ricycle ay nag bibigay ng 8 yen para sa I kg ng 
basurang puedeng iricycle sa ating kumunidad. 
※Para sa araw at lugar ng pagtatapon ng mga recycle 

Para sa mga katanungan tumawag lamang  

Sa pag pamamagitan ng Pag aayos ng mga basura ,kailangan ang kooperasyon at 
gamitin ang Pasilidad ng Namamahala sa pag aayos ng mga basurang 
recycle.Bawasan ang mga basura at gawin ang recycle 

 



 

papel 
26.2% 

Gamitin ang mga lumang papel upang irecycle 

? 雑がみとは？ 
 

新聞（折込みチラシを含む）、雑誌、段ボール、紙パック以外の紙のことを言います。 

紙袋の取手（プラスチック・ビニール製など） 止め金具 

！ 雑がみとして出せないもの 

！ 雑がみを集めるためには 

ば しょ と ざつ あつ かみせい ふくろ 
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ざつ あつ 
 
 
 

             

ごみ箱の隣に紙袋を置いて、捨てる前に分別すると  100% 
場所を取らず、雑がみを集めることができます。  紙製の袋 

             
紙袋も雑がみなので、集めた後は、そのまま持ち運 

 

びもでき、便利です。 
 

ざつ だ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

・ 
   

 
  

 
             

  感熱紙  
       

 
 

※ Mga gawa sa papel na hindi puede mairecycle, itapon sa basura na puedeng sunugin 

 
 

   
     

          

ざつ 
 
 

！ 
   

 

 
 
 
 
 
 

     

   

※Maliban sa ibat ibang klase na papel 
 

 

               

 

 

 

.30. 

Ang lumang papel？ 

Ang pag iipon ng mga papel 

 
Ilagay ang papel na basura sa tabi, bago itapon pag 
hiwalayin ang mga klase ng papel 

At maaari ng itapon kapag naipon. Ang mga lalagyan  
na gawa sa papel pagsamasamahin upang mas 
madaling bitbitin itali bago itapon. 

Papel na magasin hindi puedeng itapon 

 

Clip na gawa sa aluminum 

 

Handle ng paper bag ( plastik・plastik bag ) 

 

Diyaryo (kasama na rin ang mga leaflets na nakatupi)magazine,kahon,mga pambalot na gawa sa papel at iba pang mga papel 

 

Wrapping paper Paper bag Poster Kalendaryo Ibat ibang uri na 
papel 

larawan 
Carbon paper 

Papel na may 
amoy 

 

・Maduduming 
papel 

At ibat  ibang  klase 
ng magasin na 
gawa sa papel 

Waterproof 
na papel 

 

Makapal na post card 

・Papel na plastik 

・Foil paper 



 

plastiko 
11.4% 

Irecycle ang mga gawa sa plastik 

 
  

(Lugar ng Akabori ay hindi kokolektahin) 

 ！ プラスチックごみでよくある間 間 い―その
① 

プラスチックごみ 

！ プラスチックごみでよくある間 間 い―その
② 

ぷ   ら   も   で   る ぷ  ら   ん   た  ー ぼ  ー  る  ぺ  ん  ・  ば  い  ん  だ  ー 

①プラスチックごみはプラマークが付いたものだけを出してください。 

②中身を使い切り、軽くすすぎ食べかすなどの汚れを落としてください。 

まも い はん かいしゅう 
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コ  コ  が  ポ  イ  ン  ト 
 
 

か  み  つか  き  かる   た   よご   お 

  

  （値札などのシールは、はがさないでそのままでも出せます） 
 

※①、②を守らないと違反ごみとなり回収されません。   
 

※①と②の条件を１つでも満たさないプラスチックは『もえるごみ』や『もえないごみ』として出してください。 
 

ぷ ら す ち っ く ま  ちが 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ビデオテープ・CD  プラスチック製おもちゃ ポリバケツ プラスチック製文房具 プラスチックハンガー 
（プラモデルなど） プランター ボールペン・バインダー 

 
       

プラスチックごみの分別は「容器包装リサイクル法」に基づいて行っています。法律の名称どおり、容器 
    

     

と包装のみがプラスチックごみの対象品目となります。もともとは商品を包む容器または包装物の排 
           
  
出を抑制し、リサイクルする目的でこの法律はつくられました。そのため、上記のような、そのものが商 
    
品であるプラスチックの場合は対象外になります。 

 

 
  
   

     
  

  

ぷ ら す ち っ く ま  ちが 
 
 
 

    

プラスチックごみ袋の中にペットボトルが混入されていること 
   

があります。ペットボトルは単一の素材であり、フィルム、ラベ 
   

ル、容器、梱包バンド、ネクタイ、作業着などいろいろなものに 
  

再製品化されています。ペットボトルは資源の日（伊勢崎地区）・ 
               

ペットボトルの日（東・境地区）に出しましょう。  ぷ  ら   す   ち  っ 
 

 

 

basura na plastik 

 

Karaniwang Pagkakamali ng pagtapon ng mga papel na plastik ② 

Karaniwang pagkakamali ng pagtapon ng mga papel na plastik① 

プラマーク 

（Banlawan ng kaunti ang loob para matangal ang dumi ,at kung maari gamitin lahat ang laman） 

①Para sa plastik na mga basura na may tatak na PURA ang puedeng itapon. 

②Banlawan ang loob at ubusin lahat ang laman 

Ito ang mga palatandaan 

 

  Hanger gawa sa 
plastik 

 

Mga gawa sa plastik 
 

Plastik na balde 

planta 

Mga laruan gawa sa 
plastik 

 

Video tape ・CD 

 

Sa loob ng plastik na bote minsan ay may mga laman na basura . 
Ang plastik na bote ay napakalaking tulong na isang magandang 
material film,label,lalagyan,guma ,nektai,uniporme  ng mag 
gagawa,at ibat ibang gamit ang magagawa.(Ang plastik na bote sa 
area ng Isesaki)・Araw ng mga Plastik na bote)( Azuma・Sakai 
area) 

 

Ang paghihiwalay ng basura na plastik 「Batas ng mga iriricyle na pinaglagyan 」ay susundin.Nakadepende 

sa nasabing batas,lalagyan at pinagbalutan lamang .Ang mga bagay na nabangit sa itaas lamang .At ,ang 

mga bagay na gawa sa plastik ay hindi kasali. 

※kapag hindi sumunod sa number ①、②ay labag sa pagtapon ng basura at ang basura ay hindi kukunin.  

 ※Kung hindi magawa ang Number ① o ② ay itapon sa mga basurang 「basurang puedeng sunugin」o 

「basurang hindi puedeng sunugin」 



使用済小型家電 

回収ボックス 

damit 
5.4 % Ang mga basura ng maliliit na aplayanse・ o mga 

damit ay gamitin para sa recycle.  
！ 使用済小型家電のリサイクル 

！ 衣類のリサイクル 
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い るい り さ い く   る 
 
 
 

   

平成 26 年度から、伊勢崎地区のみで行っていた衣類の回収を市内全域で実施しています。衣類だけだっ 
 ふ        

た回収品目を増やし、カーテンやかばん、靴、毛布なども資源として回収しています。回収した衣類は、 
                    

中古衣料として海外に輸出されたり、ウエス（工業用雑巾）にリサイクルされたりしています。 
  

主な回収品目 
     

Ｔシャツ・セーター・スカートなどの衣類、ぬいぐるみ、かばん、毛布など 
  

出 し 方 
   

市の指定ごみ袋（缶専用）に入れて出してください。 
 

注意事項 
   

○洗濯して乾かしてから出してください。 
       

○袋の口はしっかり結んでください 
          

○雨の日は回収しません。翌月に出すか資源保管庫（P5参照）をご利用ください。 
           

○毛布やカーテンなど袋に入らないものはひもで縛って出してください。 
     

○ボタン、ファスナー、カーテンフックなどは取らずに出してください。 
 

 

し よう ずみ  こ  がた か  でん り   さ   い   く  る 
 
 
 

 

平成 25年 4月の小型家電リサイクル法の施行に伴い、平成 25年度から貴金属やレアメタルなどを含む 
 
デジタルカメラやゲーム機などの使用済小型家電の回収を実施しています。 
   

市役所・各支所などの公共施設に専用の回収ボックスを設置していますので、ご利用ください。 
 
 
 
 
 

こうみんかん   きた   み さと    あかぼり  さかいうね め   さかいごう し  さかいひがし で  じ  た  る  か  め  ら     び  で  お  か  め  ら げ  ー  む  き 
 

せいそう  り  さ   い  く  る  せ   ん   た   ー  かすり  さと  で  じ  た る  お  ー で  ぃ  お  ぷ  れ  い  や  ー ぷ  れ  い  や  ー 

し  みん  さ   ー   び   す   せ   ん   た   ー  みや こ    て ー  ぷ  れ  こ  ー  だ  ー    でん わ   き   でん し じ しょ でんたく 

 
ちゅう  い  じ  こう 

注  意  事  項 
ば   そ   こ   ん  けいたい でん  わ  こ  じんじょうほう     ふく  かいしゅう 

パソコンや携帯電話などの個人情報が含まれるものは回収しません。 
でん  ち  ば  っ   て  り  ー  と  はず 
電池やバッテリーは取り外してください。 

 
   

なお、従来どおり指定袋に入れて、もえないごみとして出すこともできます。 
   
集められたもえないごみの中から、小型家電を選別し回収しています。 

せっ  ち  ば  しょ  たい  しょう  ひん  もく 

設  置  場  所  対  象  品  目 
し  やくしょ    し しょ    あか ぼ り  さかい  とうにゅうぐち     はい 

市役所、支所（赤堀・あずま・境）  30㎝×15㎝の投入口に入るもの 
公民館（北・三郷・赤堀・あずま・境采女・境剛志・境東）（例）デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機 
清掃リサイクルセンター21、絣の郷  デジタルオーディオプレイヤー、ＣＤ・ＭＤプレイヤー 
市民サービスセンター宮子  ＩＣ・テープレコーダー、電話機、電子辞書、電卓など 

×  

 

Damit na recycle 

 

Nagamit na maliit na aplayanses 

 

Lugar ng tapunan 

 

Mga kailangan na gamit 

 Munisipyo Main, o Branches ( Akabori・Azuma・Sakai), Sa 
mga Community Center (Norte・Misato・Akabori・
Azuma・Sakai Uneme・Sakai Goshi・Sakai Higashi), Seiso 
Recycle Center 21, Kasuri no Sato, Shimin Service Center 
Miyako 

 

Ilagay sa tapunan na lalagyan na sukat ay 20cm x 25cm  

(sample)digital camera, video camera, gameDigital odeon 
player, CD, MD player, IC Recorder,Tape Recorder, 
Telepono,electric dictionary,flash light 

Computer,cellphone ay hindi naming kinukulekta. Tangalin ang baterya 

 

Mag bagay na kailangan tandaan 

 

Kinukolekta rin naming ang mag gamit na gawa sa metal,digital camera ,o mga game na maliit na 
aplayanses. Gamitin ang mga lalagyan ng mga basura sa bawat lugar ng Munispyo na Main・o mga 
branches ng Munisipyo. 

 

Gamitin ang mga lalagyanan ng basurang, at itapon sa mag basurang hindi puedeng sunugin 

 

Mula ng Taon 2014 ang mga damit na kinulekta ay isinasa gawa ng mga kinauukulan sa loob ng siyudad. 
Kinukulekta rin naming ang mga kurtina ,bag, at kumot. Ang mga nakulektang mga damit ay ipinapadala sa 
ibang bansa ,o kaya ito ay nirerecycle at ginagawang trapo 

 

Tshirt,sweater,palda,at iba pang mga damit,manika,bag,kumot 

 

Gamitin ang tamang plastik ng basura ng Siyudad (lalagyan para sa mga lata) 

 

Mga bagay bagay na kukulektahin 

 
 
Paraan ng pag tapon 

 

Palatandaan 

 
○Hugasan at patuyuin bago itapon 

○  Italing mabuti ang lalagyanan 

 
○Kapag umuulan hindi kukulektahin ang basura ,itapon sa susunod na araw o kaya dalhin 
sa Recycle Center ( paki tignan ang page 5 para sa reperensiya) 
○Para sa mga kumot o kaya kurtina kung hindi mag kasya sa lalagyan talian na lamang 
bago itapon. 

○Huwag tangalin ang mga butones, zipper, o huk ng kurtina kapag itatapon. 



Mga basura ng negosyo・Pagtatapon ng mga patay na hayop 

か てい けい いっぱんはい  き ぶつ 

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物） 
じぎょうけい  いっぱんはい  き ぶつ 廃棄物 

伴うごみ 産業廃棄物 

※遺骨の返却はありません。 
遺骨を残したい場合は、さかい聖苑（ 

し しき ち ない はい かいしゅう 

TEL：0270- 
70-6000）へお問い合わせください。 
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Pag liligpit ng patay na hayop 
       

飼い主がいるとき  飼い主が不明のとき 
いぬ  ねこ  ぺ  っ  と  し  ぼう  せいそう り   さ  い  く  どう ろ じょう  どうぶつ  し  ぼう  せいそう  り   さ  い  く 

犬や猫などのペットが死亡したときは、清掃リサイク  道路上で動物が死亡していたときは、清掃リサイク 
る   せ  ん  た  ー  ちょくせつ も  こ  る   せ  ん  た  ー  かいしゅう  しょうさい  ば しょ  れんらく 
ルセンター２１へ直接持ち込んでください。  ルセンター21で回収しますので、詳細な場所を連絡 
りょうきん  いったい 

料金：一体 1,080 円 してください。 
し  ゆう  ち ない  どうぶつ  し  たい  と    ち  しょゆうしゃ  しょ り 

い こつ  へんきゃく  私有地内の動物の死体は土地の所有者が処理して 
い  こつ  のこ  ば  あい  せいえん  ください。市で敷地内に入り、回収することはしてい 

と  あ  ません。 
 

  

 Ang pag hihiwalay ng mga waste disposal 
 

 

廃棄物は、一般家庭の日常生活から排出される家庭ごみと商店、飲食店、会社、病院、薬局など事業活動に 
 

伴って排出されるごみに大きく区分されます。事業活動に伴うごみは事業系一般廃棄物（事業系ごみ）と 
 

産業廃棄物に区分されます。市で処理できるものは一般廃棄物で、産業廃棄物の処理はできません。 
 

か てい 

家庭  家庭系一般廃棄物 
いっぱん か てい   にちじょうせいかつ ともな      しょう はい き ぶつ 

はい き ぶ つ 

事業系一般廃棄物 
  

（事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの） 
さんぎょう はい  き ぶつ 

 
 
 

  

Paraan ng pagtapon  ng mga basura ng negosyo 
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第３条の規定により、事業活動に伴って生じた廃棄物は事業者自ら 
せきにん  てきせい  しょ り  じぎょうかつどう     ともな  はいしゅつ  りょう  た しょう 

の責任において適正に処理することになっています。事業活動に伴って排出されるごみは量の多少にかか 
ぎょうせい く  す   て  ー  し  ょ   ん  だ 

わらず、行政区のごみステーションに出すことはできません。 
 

つぎ  ほうほう  てきせい  しょ り 

次のいずれかの方法で適正に処理してください。 
じ ぎょうしょ      ひと     ちょくせつせいそう り  さ  い  く   る  せ  ん  た  ー  はんにゅう 

○事業所の人が直接清掃リサイクルセンター21へ搬入する 
も  こ  りょうきん  じぎょうけい  えん 

 ※持ち込み料金 事業系ごみ：10キロごとに 200 円 
 

いっぱん はい  き ぶつしゅうしゅううんぱん きょ か ぎょうしゃ    しゅうしゅううんぱん い  たく 

○一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集運搬を委託する 
いっぱん はい き ぶつしゅうしゅううんぱんきょ か ぎょうしゃ  し  ほ  ー  む  ぺ  ー   じ  かくにん 

 ※一般廃棄物収集運搬許可業者については、市のホームページでご確認ください。 
 

 

   

 

  
じ ぎょうかつどう 

事業活動に 
 
（ 

 ともな 

 

Batay sa batas ng patakaran,ang mga may sariling negosyo ang may pananagutan ng kanilang mga basurang 
itatapon. Hindi maaaring itapon ang basura sa mga lugar ng tapunan na pinamamahalaanng mga zona ng 
administratibo. 

 
Sa mga nasabing paraan,para sa maayos na pagtapon 

○Sa mga may sariling negosyo dalhin ang basura derecho na sa Seiso Recycle Center 21 

 ※Ang pagdala ng basura ang babayadan ay per kilo 200 yen 

○  Ang mga basurang galing sa negosyo sa pagtapon ay makipag usap o mag request sa 
dealer ukol sa basura. 

 ※Paki tignan ang Website ng Siyudad Isesaki upang malaman ang patakaran sa 
pagtatapon ng basura ng nag mamay ari ng negosyo at malaman ang mga may 
lisensiya sa pag kukulekta ng basura. 

Kung may ng mamay ari ng hayop Kung walang nag mamay ari  

 Kung namatayan ng aso o pusa  ,paki dala sa Seiso 
Recycle Center 21. 

Ang bayad ng isang patay na hayop ay 1080 Yen 

 
※Hindi ibibgay ang buto. 

Kung gusto na maiwan ang buto, makipag 
ugnayan sa Sakai Seien (Telepono 0270-70-6000) 

 

 

 

At kung namatay ang hayop sa kalsada,ito ay 
liligpitin ng Seiso Recycle Center 21. Para sa 
katanungan tumawag lamang. 

Ang hayop na namatay na inyong alaga ay ibaon sa 
inyong lupa tirahan,hindi ito kukulektahin ng 
Siyudad. 

Mga 
basura 

 

basura sa 
kusina 

mga basura 
na galing sa 

mga 
negosyo 

Mga basura galling sa bahay 

 
Mga basura galing sa negosyo. 

 

industry materials na itatapon 

( ang mga bagay na basura galing sa bahay ,basurang pag araw araw) 

 

（mga basurang ginamit sa aktibidad ） 

 

Ang mga waste disposal na basura ng bahay, o mga basura ng galing sa bisnes ito ay pinaghihiwalay. Ang 
mga basura na galing sa mga negosyo ay hinihiwalay. Ang puedeng itapon lamang sa Siyudad ay ang mga 
basura na recycle na pag publiko at ang recycle na gamit sa industriya ay hindi kukulektahin. 

 

 



Ang patutunguhan ng mga pinaghiwalay ng 
mga natural resources sa Isesaki City 

 

缶 

Ang mga itinapon at 
hiniwalay na mga 
recycle at dinadala 
sa Seiso Recycle 
Center 21 

 

 

Maliliit na 
aplayanses 

 

Sasakyan ng 
nahahakot 

Plastik 

 
Ang mga naipon na 
mga recycle na 
nakulekta ito ay 
nagiging bagong 
gamit. 

 

Damit 

 
 

Lumang 
damit 

 

 

Lumang mga papel 

 Mag ginamit na 
lumang oil o 
mantika Bio diesel fuel 

 
 

Mag ginamit na 
lumang oil o mantika 
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Bote 

 

 

 

 

 

  

Mag gamit sa pabrika 

 

 

 

 

Plastik na bote 

 

 

Ang mga parting 
naiiba ay tangalin,at 
hatiin sa tamang laki para 
ikumpresor 

 

Kukulektahin 
ang mga 
basurang hindi 
puedeng sunugin 

 

Ihiwalay ang may 
kulay,kulay itim・kulay 
brown・at iba pang 
kulay 

 

Mga parts ng sasakyan 
piliin ang mga 
aluminum・steel at 
pag hiwalayin 

 

Plastik 

 

Plastik 
na bote 

 

Maliliit na 
aplayanse
 

 

Bote 
 

Lata 
 

Damit 

 

Lata 



alumin
 

 

Lata na aluminum・mga 
spare parts ng sasakyan 

 

Lata 

Steel 

 

Lata na gawa sa steel・mga 
gamit ng konstuksiyon 

 

Walang kulay 

 

Colorless 
na bote 

 Bote 
Brown na 
kulay 

 

Brown na bote 

 

Ibat ibang kulay 

 
Maliliit na 
aplayanse
 

 Plastik 
na bote 

 Label・ballpen・
nectie・uniporme 

 

Plastik 

 

Kahon 

 
Kahon・papel 

 

Magazine・lumang 
papel 

 

Lumang 
mga papel 

 

Kahon na pinaglagyan 
ng bola ・aklat ng 
pambata 

 
Diyaryo 

 
Diyaryo 

 

Balutan na papel 

 

Toilet paper・Tissue 
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Pang harang sa sasakyan upang 
hindi umandar・planta 

 

Aspalto 

 
Purong metal・precious 
metal 

 



 

Ukol sa 4 R 

Ang susunod na pahina ay diksyonaryo na gamitin upang sa paghihiwalay ng basura. Bawasan ang basura ,at 
itama ang paghihiwalay ng mga basurang itatapon 

Para sa mga Katanungan ukol sa basura Tumawag sa SEISO RCYCLE CENTER 21  (Tel 0270-232-3166) Kankyo 
Seikiku Ka (0270-27-2732) 
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Ano ang ibig sabihin ng 4R ? 
 
 
「３Ｒ」という言葉を目にしたり聞いたりしたことはありませんか。 

３Ｒとは、Ｒeduce（減らす）・Ｒeuse（再使用する）・Ｒecycle（再資源化する）の３つを示しています。 

伊勢崎市では、ごみとなるものは買わないなど不要になるものは 断る Ｒefuse を３Ｒに加えた４Ｒでごみの 
減量に取り組んでいます。 
みなさん一人一人が日常生活で４Ｒを実践することで、ごみの減量につながります。 
 

 

 
  

Ｒefuse（リフューズ） 断る 
 

・ 過剰な包装を断る 
 

・ 買い物袋（マイバック）を持って買い物に行き、レジ袋を断る 
 

不要なものを断り、ごみとして捨てるものを少なくする 
 

 

Ｒeduce（リデュース） 減らす 
 

・ 使い捨て商品を購入しないで、詰め替え商品を利用する 
 

・ 食べ物を残してごみとしないようにする 
 

ごみとして捨てるものは少なくする 
 

  

Ｒeuse（リユース） 再使用する 
  

・ 故障したものを修理・修繕して使用する 
   

・ 必要なくなったものはフリーマーケットなどで再使用を図る 
    

再使用することで、ごみとして捨てるものを少なくする 
 

  

Ｒecycle（リサイクル） 再資源化する 
   

・ 生ごみや剪定した枝などを堆肥として再資源化する 
あ  

・ 空き缶、空きびん、紙パック、ペットボトル、容器包装 
 

 プラスチックなどを分別して再資源化する 
  

再資源化によって資源の有効活用を図る 
 

  

 

   

     

 

Narinig o nakakita naba kayo ng “ 3R” na salita? 

Ang 3R ay REDUCE( bawasan), REUSE (gamitin muli), RECYCLE (iricycle muli) yan 3 ang ibig sabihin. 

Dito sa Isesaki ang bagay na nagiging basura lamang at iwasang bumili ,ang hindi kailangan na gamit ay huwag 
tangapin,(refuse) imbis na 3R isama narin 4R upang mabawasan ang basura. 

Ang bawat isa ay gamitin ang 4R  at mababawasan ang basura sa pag araw araw na kabuhayan. 

 Ｒefuse（リフューズ） Tangihan 
・ Iwasan rin ang pag gamit ng lalagyanan 

・Kapag magsusupermarket magdala ng lalagyan na bag ,at ayawan ang pag 

gamit 

         
Ang hindi kailangan ay ayawan,at bawasan ang basurang itatapon 

Ｒeduce（リデュース） Bawasan 

・ Iwasan bumili ng mga bagay bagay na itatapon ang lalagyan, at 

kung maari ang bilhin ay yun may mga refill. 

  
Bawasan ang mga basura 

Ｒeuse（リユース） Gamitin muli 
・ Ayusin ang nasira at gamitin muli 
・ Ang mga gamit na hindi na kailangan ay dalhin sa flea market 

upang  

  

 

Gamitin muli upang ang basura na itatapon ay maging kaunti lamang 

 Ｒecycle（リサイクル） Iricycle muli 
 ・ Ang basura sa kusina  o ang mga sanga ay iricycle at gawin fertilizer 
・   Pag hiwalayin ang lata at bote upang gawin ricycle 

 
Subukan gawin epektibo ang pag riricycle ng 

   



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura(Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 
あ
～
お 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Yun walang plastik ,Ilagay at itapon sa basurang puedeng sunugin 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 

か
～
こ 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Itali ang. Iba’t ibang papel tignan ang pahina 6 

Idikit ang nakasulat sa papel 

さ
～
そ 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa mga nangungulekta ng mga basura 

 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

た
～
と 

Gamitin ang tela upang sipsipin at patigasin 

Ikunsulta sa bentahan o bilihan 
Basurang hindi puedeng sunugin 

idikit ang nakasulat sa papel 

な
～
の Paliitin ,bilogin o tupiin 

Idikit ang nakasulat sa papel 
Idikit ang nakasulat sa papel 

は
～
ほ 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21 may bayad) 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

ま
～
も 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 

や
～
よ 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

ら
～
ろ 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Idikit ang nakasulat sa papel 
Banlawan ang loog 
Hugasan at pipiin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

わ Idikit ang nakasulat sa papel 
Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 2１ Ang bayad ng isang patay na hayop ay 1080 Yen 

 Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 
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Bagay matiryales・Korte・Klase Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 
Lutuan na IH desk Basurang hindi puedeng sunugin 

Ice box    gawa sa styrofoam Mga basurang plastiko  
gawa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin 

Ice pillow 

 

nagbibigay lamig 

 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Plancha（plancha gamit sa buhok） gawa sa metal・plastik 
Ironing board Basurang hindi puedeng sunugin 

kahon kahon ・makakapal na kahon 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 Kurtina na gawa sa plastic Malalaking Basura 
Scaffold na gawa sa tabla 

 

Hindi tinatangap sa Siyudad Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Aspalto mga bagay na ginamit ng karpintero Hindi tinatangap sa Siyudad 
Aspalto na bubong mga bagay na ginamit ng karpintero 

 
Hindi tinatangap sa Siyudad 

adaptor gamit na aplayanses 
 

Langis 

 

       mantika gamit sa pagluto（botanicall oil） 

 

 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle ( mga 
mantika na ginamit sa pagkain) 

 

Ilagay sa botelya na plastiko at isara ang takip 
mantika gamit sa pagluto（animal oil） 

 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

oil ng engine・oil ng makina Hindi tinatangap sa Siyudad 
Gamit sa ulan（kapote） 

 Gamit sa ulan metal・gawa sa kahoy Malalaking Basura（(hanggang 2 plastik lamang)） 

Tubog patuluan 

 

metal・gawa sa plastik Makipag ugnayan sa Seiso Recycle Center 21 ( may bayad) 

Net (lalagyan) 
gawa sa plastik Mga basurang plastiko  Nasa label ang plastik na marka 

metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Knitting machine Malalaking Basura 
Window screen gawa sa aluminum・Gawa sa kahoy Malalaking Basura（(hanggang 6 plastik lamang)） 

 Album gawa sa papel・Gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang 
  

Tangalin ang metal at ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Aluminum 6 na piraso lang 
Plato・kaldero na gawa sa 
aluminum 

Aluminum foil 

 

aluminum・parte kutsilyo 
kahon 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 

Sa reperensiya pahina 6 
Sapatos 
Antena Basurang hindi puedeng sunugin 
Amplifier instrumento ng musika Basurang hindi puedeng sunugin 
Kahon na pinaglagyan ng punla Hindi tinatanggap sa Siyudad Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Bato paving stone・bato Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Lalagyanan ng damit gawa sa papel・kahoy・ plastik Basurang hindi puedeng sunugin 
Asbestos Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Asbestos na may wire fence Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Silya gawa sa kahoy・metal Malalaking Basura Idikit ang nakasulat sa papel 
Tabla Mga natirang tabla na ginamit sa kasangkapan Basurang hindi puedeng sunugin 
Monocycle laruan・lalagyan ng gamit Malalaking Basura 
Malaking bote (1.8 L) toyo・alak Lalagyanan ng para sa mga bote 

 
Malaking Lata (18L) 

Basurang hindi puedeng sunugin 
ang laman ay langis・grasa Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Kulungan ng aso gawa sa kahoy・Gawa sa plastik Malalaking Basura 
Patay na katawan ng aso 

Damit 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 ：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago（sa reperensiya pahina 5） ：Ang maliit na aplanses nａgamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang（sa reperensiya pahina8） 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 

 

あ 

い 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 

Sa reperensiya pahina 42～43 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

 
Dalhin sa shop ng cellphone 

Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 
Sa reperensiya pahina 42～43 
 Sa reperensiya pahina 37 
 Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

   
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 
Tangalin ang hangin at bilutin. 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 
Tangalin ang lupa hindi puede ang isang pares lamang maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit 

 

 
Tangalin ang hangin at bilutin.  Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 

      

  

 

Sa reperensiya pahina 42～43 
 Sa reperensiya pahina 37 
 Sa reperensiya pahina 37  Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 

Ang gawa sa metal ay itapon sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Itali ang 
MD player ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「LED」 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 
Ikunsulta sa bentahan o bilihan 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

 Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 Ubusin ang laman at linisan 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 
Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

 
Sa reperensiya pahina 39 
 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago ：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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あ
～
お 

Bagay 
 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 
 Dryer ng damit mga elektik aplayanses na puedeng iricycle Hindi tinatangap sa Siyudad 

Pustiso 

 小 小 Earphone 

 
Ink ribbon ng ink Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Inter phone 
Paso Malalaking Basura 

 Air con ng bintana mga elektik aplayanses na puedeng iricycle Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Pinagtalbusan na halaman maliit na sanga・dahon Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

 
Pinagtalbusan na halaman (tangalin ang lupa) unglazed pot・ceramics Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 
Tunkod ng halaman metal Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 
Wet suit Malalaking Basura 

 Salbabida goma・plastik na 
l l  

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

 Millstone puno 
Wide deck Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Wrist watch Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 
Baby stroller Malalaking Basura 

 Matres Malalaking Basura 

 Sport shoes tela・gawa sa balat Ang lugar ng pagkukuklekta ng 
mga recycle ( damit) 

 
Gamit ng mga pang 
sports 

walking machine at iba 
pa 

Malalaking Basura 

 
Air gun laruan Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 

      

  

 

Air mat gawa sa plastic Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 
Air con Mga elektik aplayanses na puedeng iricycle 

 
Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Sanga 
maliliit na sanga 

 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

 sanga  

 

Malalaking Basura 

 
Tube na lalagyan gamit sa pag pipinta 

   gawa sa plastic Mga basurang plastiko  

 Picture book 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
Recycle (magazine) 

 MD cassette casette・case Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

 
LED（bombilya・fluorescent light） 

Basurang hindi puedeng sunugin 

 

 
Electric guitar Malalaking Basura 

 Electone Malalaking Basura 

 Vinyl chloride tubo ng tubig Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Vinyl chloride product laruan at iba 

Chimney 
metal Malalaking Basura 

 gilingan ng papel Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Lapis 
Pencil sharpener 
Langis 

 

engine oil Hindi tinatanggap sa Siyudad Ikunsulta sa bentahan o bilihan 
Lata ng mantika（pinaglagyan ng lata 
ng mantika sa pagkain） 

 

Lalagyanan para sa lata 

 Oil heater Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Mesa ・sofa 

 

yun walang spring Malalaking Basura 

 Yun meron spring 
Audio set Malalaking Basura 

 Motorsiklo puedeng iricycle Hindi tinatanggap sa Siyudad 

い 

う 
か
～
こ 

は
～
ほ 

な
～
の 

た
～
と 

さ
～
そ 

ま
～
も 
や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

 

え 

お 
 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 
あ
～
お 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Itapon ang mga batirya sa lugar ng 
      

 
か
～
こ 

paper bag・ilagay sa basurang 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Makipag ugnayan sa Rcycle Center kung marami 

 さ
～
そ 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Linisin ang loob at pipiin ang takip 

 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

た
～
と 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Tangali ang dumi lamang at itapon sa toilet. 

 
Ang gawa sa metal ay itapon sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Paghiwahiwalayin ng maliit.   Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

な
～
の 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

は
～
ほ 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Paki tapon ang gawa sa alcohol sa mga basurang hindi puedeng sunugin 

ま
～
も 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Ikunsulta sa bentahan o bilihan 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

や
～
よ 

Ikunsulta sa bentahan o bilihan 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 

ら
～
ろ 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pipiin bago itapon 
わ Sa reperensiya pahina 6 

Linisin ang may dumi 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 
Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Oven toaster 
Microwave oven Basurang hindi puedeng sunugin 

Relos Basurang hindi puedeng sunugin 
Tinba puno・bagay gawa sa plastic Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng 
malalaking basura 

 

Pampunas sa kamay gawa sa tela Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 

Sandok puno・bagay gawa sa plastic 

 metal 
Lagas na dahon Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyan ng tea(pinagbalutan ) gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Yun walang plastik ,Ilagay at itapon sa basurang puedeng sunugin 

 Lalagyan ng tea gawa sa kahoy 
steel alumi 

 

Lalagyanan para sa lata 
obi Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 

Tray puno・bagay gawa sa plastic 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Arinola gawa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin 
Diaper gawa sa papel・tela・plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Laruan puno・bagay gawa sa plastic 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Kulungan ng hayop (pet) metal Malalaking Basura 
Folding bed Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Organ na piano Malalaking Basura 
Musical box 

Grater gawa sa plastik 
metal 

Mankok puno・bagay gawa sa plastic 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Ang gawa sa metal ay itapon sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Painitan ng tubig Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Thermometer mercury formula 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (toxic substance) 

 Kurtina mga kemikal・Gawa sa tela Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) Itali ng lubid at ilagay sa tamang lalagyanan ng basura.  Kung hindi kasya sa lalagyanan ng basura itali lamang. 

rail ng kurtina Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng 
malalaking basura 

 Cart gamit ng matatanda・gamit sa rehabili Malalaking Basura 
automatik Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Karpet mga kemikal・Gawa sa tela・automatik Malalaking Basura（Itali ang） 

Sea shell Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Kama ng pasyente Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Flashlight Basurang hindi puedeng sunugin 

Pajama Malalaking Basura 
Kairo pagtapos gamitin itapon・metal 

salamin Basurang hindi puedeng sunugin Ang mga basag na gamit balutin ng papel 「isulat ng 「GURASU 」 

Rectangular lumber (except na 
ginagamit ng arketek) mga natirang tabla na ginamit sa kasangkapan Basurang hindi puedeng sunugin 
Frame puno・bagay gawa sa plastic 

 Payong 
Humidifier 

Lata ng snack food・
kahon・bag 

lata・kahon（gawa sa steel・alumi） Lalagyanan para sa lata 
kahon（bolang papel） 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 pinag balutan・lalagyan・tray Mga basurang plastiko  
Gas cylinder (propane) Hindi tinatanggap sa Siyudad 

よ
 

お 
 

か 
 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

  

 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

  

 
 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

      

  

 
 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Ubusin ang laman at butasan  sa reperensiya pahina 38 

Lalagyanan ng gasoline・Ikunsulta sa tindahan ng pinag bilihan 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

  

 
 

Kung kauti lamang itapon sa kasama ang mga papel 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HAMONO」 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Tupiin o kaya bilugin.  Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng 
malalaking basura 

  

 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Ibalot sa papel at isulat「GABYOU」 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

   
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Ibalot ang patalim ng papel  

  
Dahil water proof ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Ibalot ang blade ng papel at sulatan 「KAMISORI」 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

      

  

 

 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Hugasan buksan at patuyuin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Sa reperensiya pahina 6 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Sa reperensiya pahina 6 
 Tangalin ang batirya 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

      

  

 

 

Idikit ang nakasulat sa papel 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

      

  

 

 

Balutin ng papel at isulat「GURASU」 

 
Idikit ang nakasulat sa papel 
Ibalot ang patalim ng papel  

  
 

Makipag ugnayan sa ng kukutraksiyon ・o sa  pagawaan. 

Sa reperensiya pahina 6 
 
Makipag ugnayan sa ng kukutraksiyon ・o sa pagawaan. 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago ：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Gas table 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan 
ng para sa recycle  

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pakuluan ng maiinit na tubig 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan 
ng para sa recycle  

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Gas range (gas stove) 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan 
ng para sa recycle  

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Gas stove cover (para sa pag iwas sa pag talsik ng mantika) gawa sa aluminum 
Kemikal na pataba ginamit sa tanim sa bahay 

Cassette tape 
Cassette deck 
Kaset bombe 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Mga bagay na delikado) 

 Gasoline Hindi tinatanggap sa Siyudad 
lata lamang Basurang hindi puedeng sunugin 

Catalog gawa sa papel 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (magazine) 

 Activated charcoal acquarium na gamit sa bahay(water tank・water purifier at iba pa ) 

Cutter knife Basurang hindi puedeng sunugin 
Cutting board gawa sa kahoy plastik 
Kapote 
Lalagyan ng cup noodle gawa sa styrofoam Mga basurang plastiko  

 

Banlawan ang loog.  Sa mga waterproof na papel itapon sa 
basurang puedeng sunugin. 

 Wire netting Basurang hindi puedeng sunugin 
Martilyo 
Sponge metal 

Bag tela・balat・lahat ng klase 

  

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Thumb tacks Basurang hindi puedeng sunugin 
Flower vase ceramics・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Wall paper Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Iron pot metal 
Sickle Basurang hindi puedeng sunugin 
Paper cup・paper plate Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Blade metal・plastik Basurang hindi puedeng sunugin 
Household Shinto Altar Basurang hindi puedeng sunugin 
Paper clay 
Paper pack ng mga 
kasangkapan 

Pinaglagyan ng gatas・juice 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Balutan na papel) 

 Ang loob ay foil paper 
Paper bag 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 Packing tape tape 
pencil lead 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 Kamera Basurang hindi puedeng sunugin 
Kulambo Basurang hindi puedeng sunugin 
Color box gawa sa kahoy Malalaking Basura 

 Karaoke set Basurang hindi puedeng sunugin 
Salamin salamin na tabla・baso Basurang hindi puedeng sunugin 
Pinto na gawa sa salamin 

Malalaking basura (hanggang 6 plastik 
lamang) 

 Gardening scissor tool Basurang hindi puedeng sunugin 
Garage Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Kalendaryo 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 Kawara Hindi tinatanggap sa Siyudad 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai) 
 

 あ
～
お 

Banlawan ang loog Linisan ang loob ng lata ng canned goods 

Ubusin ang laman at butasan 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 
(Mga bagay na delikado) 

 か
～
こ 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Ang  filter (takip)ng bentilador ay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 

さ
～
そ 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Linisan ang loob ng lata ng canned goods 
Aluminum paper 

た
～
と 

Dahil waterproof itapon sa basurang 
  Sa reperensiya pahina 37 idikit ang nakasulat sa papel 

Sa reperensiya pahina 37 
 Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
な
～
の 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

は
～
ほ 

Idikit ang nakasulat sa papel 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 

Basurang hindi puedeng sunugin 

ま
～
も 

Idikit ang nakasulat sa papel 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

や
～
よ 

Idikit ang nakasulat sa papel 
Idikit ang nakasulat sa papel 
Idikit ang nakasulat sa papel 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 
ら
～
ろ 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

 Hugasan buksan at patuyuin 
Talian 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Idikit ang nakasulat sa papel 
わ Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「WARETA MONO」 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

  
Paraan ng pag tapon ng basura 

 
 

Lata 
※ang mga alumi steel na lata 
ay ang mga mamahala ay ang 
mga Asosasyon ng home 
owners 

alumi・steel na lata Lalagyanan para sa lata 
casstte bonbe na lata 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 
(Mga bagay na delikado) 

 
ang mga takip na gawa sa plastic, ay ilagay sa lalagyanan para sa basura ng mga plastic lamang. spray na lata 

Isang punong lata（Ang laman ay langis・grasa Basurang hindi puedeng sunugin Hugasan pipiin 
lata ng drum Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Bentilator mismong bentilator Basurang hindi puedeng sunugin 
Can opener metal 

Dryer ng damit 
kubyertos・gawa sa tela Basurang hindi puedeng sunugin 
damit Hindi tinatanggap sa Siyudad Sa reperensiya pahina 42～43 

Drying agent 
Lata ng canned goods steel・aluminum Lalagyanan para sa lata 
Thermal paper resibo・papel ng FAX Lalagyanan ng basurang puedeng 

 
Signboard Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Lata ng beer pinaglagyan ng balot 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Puno 

 

mahaba na gamit Malalaking Basura 
maliit na sanga・dahon Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

diametro ng puno paatas 10cm ・ugat 

kudrado・kahoy・ugat Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Keyboard intsrumento ng musika Basurang hindi puedeng sunugin 
computer 

Key holder gawa sa kahoy・plastik 
metal 

Gitara Malalaking Basura 
Kick borad Basurang hindi puedeng sunugin 
Wooden hammer 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kitchen mat 
Kitchen wagon Malalaking Basura Idikit ang nakasulat sa papel 
Mallete Malalaking Basura 
Kahon na gawa sa kahoy Basurang hindi puedeng sunugin 

Kimono 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 
( damit) 

 Stepladder Malalaking Basura Idikit ang nakasulat sa papel 
Kabinet Malalaking Basura 
Carrier  gamit sa sasakyan Malalaking Basura 
Carry bag gamit sa pag biyahe・gamit 

  

Malalaking Basura 
Gas na ginagamit sa camp Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Teapot unglazed pot・ceramics・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Water heater Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Pack ng gatas 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 
(Balutan na papel) 

 Libro ng paaralan 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 
(magazine) 

 Pader Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Patungan ng salamin Malalaking Basura 
Gold fish bowl glass・plastik Basurang hindi puedeng sunugin 

Safety box 
hand carry 
fire resistant material Hindi tinatanggap sa Siyudad 

 

か 
 

き 
 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai) 
 

 
Paraan ng pag tapon ng basura 

 Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Talian ng lubid ng mga 30cm.  Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Ibalot sa papel at isulat「KUGI」 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Makipag ugnayan sa Rcycle Center kung marami 

 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Hindi puedeng itapon sa tapunan. Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. Sa reperensiya pahina 44 

 Ibalot sa papel 
Ibalot sa papel at isulat「KANAGUSHI」 
Sa reperensiya pahina 6 

  Yun walang plastik ,Ilagay at itapon sa basurang puedeng sunugin 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Tangalin ang lupa hindi puede ang isang pares lamang 

  Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (toxic 
substance) 

 
Flouresent na ilaw ay dalhin sa mga tapunan ng recycle 

 Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 

Dalhin sa shop ng cellphone 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Ubusin ang laman at linisan 
Ubusin ang laman at linisan 
Ubusin ang laman at linisan 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Ubusin ang laman at linisan 
Ang gawa sa mercury ilagay sa lalagyanan ng kulekta ng rcycle na lugar 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago ：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 18 

Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Stake 
gawa sa bato Hindi tinatangap sa Siyudad 
wooden product・plastik Malalaking Basura 

Air pump bisikleta・gawa sa bola 
Air gun yun lamang laruan 

 

Hindi tinatangap sa Siyudad 
Gamit ng pag lagay ng hangin Basurang hindi puedeng sunugin 
Cooler box gawa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin 
Pako Basurang hindi puedeng sunugin 
Pagtangal ng pako 
Damo tangalin ang lupa at patuyuin Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Gamit pag bunot ng damo 

upang pa initin ang engine 

 

Malalaking Basura 

Chain 

gawa sa plastik 
metal 
tire chain 

Skewer 
bamboo・puno・plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng 
gamot・lalagyanan 

gawa sa papel 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle ( mga papel ) 

 

gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Lipstick 

Sasapatos (  maliban ang bota・boots) balat・lahat ng klase 

  

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

Medyas Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

 Cushion Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

 Kalaykay Malalaking Basura 
Guwantes balat・lahat ng klase 

  Christmas tree gawa sa plastik Malalaking Basura 
Clip metal 
Wheel chair Malalaking Basura 
Grating Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Krayola 
Ilaw 
Cloth (wallpaper) Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Guwantes 
Fluorescence pipe 
Fluorescent light metal・Gawa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin 

Calculator Basurang hindi puedeng sunugin 
Cellphone Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Kumot 
Kulungan (para sa hayop) gawa sa plastik・metal Malalaking Basura 

Game gamit sa bahay 
Lalagyan ng mga 
Make-up 

 

gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
metal Basurang hindi puedeng sunugin 
gawa sa glass Lalagyanan ng para sa mga bote 

Lalayanan ng sapatos Malalaking Basura 
Lalagyan ng ketchup gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Blood pressure gauge automatik Basurang hindi puedeng sunugin 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai) 
 

 あ
～
お 

Ang metal・goma・plastik・ay para sa mga basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Ibalot sa papel at isulat 「KENZAN」 

か
～
こ 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

さ
～
そ 

Itali kasama ang mga diyaryo 
Mga basurang plastiko  

Sa reperensiya pahina 6 

た
～
と 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Banlawan ang loob 
Mga basurang plastiko  

な
～
の 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

は
～
ほ 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Hugasan, pipiin 
Ang malalaking bagay ay makipaguganayan sa mga namamahala o may kaugnayan sa disposal  

 Lalagyanan ng basurang puedeng 

 
ま
～
も 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Ang mga espeyal na papel ay hindi papel na madudumi 

Mga basurang plastiko  

や
～
よ 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Lalagyanan ng basurang puedeng 

 Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

ら
～
ろ 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

わ 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Doormat gawa sa tela Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Gamit para sa kalusugan Basurang hindi puedeng sunugin 
Pinholder (gamit para sa bulaklak) Basurang hindi puedeng sunugin 

Gamit sa kendo 

kote・uniporme Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
men・gloves Basurang hindi puedeng sunugin 
oufit ng kendo・bamboo sword Malalaking Basura 

Pag araro Hindi tinatangap sa Siyudad Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga 
gamit 

 

Tool Basurang hindi puedeng sunugin 
Kahon ng mga gamit Basurang hindi puedeng sunugin 

Leaflets 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle 
(Diyaryo) 

 

Lalagyanan ng black 
Tea 

pinag lagyan 
Individual wrapping bag・kahon・（gawa sa papal） 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle ( mga 
papel ) 

 lata (gawa sa steel) Lalagyanan para sa lata Banlawan ang loog 
Cord rail 
Plywood mga natirang tabla na ginamit sa kasangkapan Basurang hindi puedeng sunugin 
Bote ng kape Lalagyanan ng para sa mga bote 
Takip ng kape gawa sa plastik 
Coffee maker Basurang hindi puedeng sunugin 
Maliit na boiler Hindi tinatangap sa Siyudad 
Rush mat rush・plastik na lalagyan  Malalaking Basura（Itali ang） 

Kotatsu parte・kahoy・futon 

 

Malalaking Basura 
Tasa glass・metal・ceramics Basurang hindi puedeng sunugin 
Koto Malalaking Basura 
Lata ng powder milk steel aluminum 

 

Lalagyanan para sa lata 
Lutuan ng kape gamit sa bahay Basurang hindi puedeng sunugin 
 
Goma guwantes・bota 

host Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Rice chest Malalaking Basura 

Supot ng bigas 
gawa sa papel Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

gawa sa plastik 

Golf 
guwantes・bag Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
mat Basurang hindi puedeng sunugin 
shoes・bowl・guwantes 

Concrete Hindi tinatangap sa Siyudad 
Container box Hindi tinatangap sa Siyudad 
Plywood panel 
 

Hindi tinatangap sa Siyudad Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Stove Basurang hindi puedeng sunugin 
Pag harang gamit sa pet animal Malalaking Basura 
Ilaw 
Surf board Malalaking Basura 
Seat chair puno・metal Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Side board Malalaking Basura 
Sign pen gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Rod  
Malalaking Basura 

 

 

け 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 
Hugasan buksan at patuyuin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Linisin ang loob,tangalin ang takip 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
sa reperensiya pahina 6 

Hanggang 6 Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center21(may bayad) 

 
Itali ang 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「WARETA MONO」 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

   
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Ang patalim na gamit ay ibalot sa papel at isulat ｢KAMISORI｣ 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 2１(may bayad) 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Talian 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Walang lupa 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 
：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay matiryales・Korte・Klase Paraan 
  

 
alak 

pack(sa loob ay kulay puti) 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Balutan na papel) 

 
pack(sa loob ay kulay silver) 

botelyang malaki・glass cup 
Lalagyanan ng para sa mga bote 

 apanese law table Malalaking Basura 
      Matigas na papel 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
window frame steel・aluminum 

magazine comic magazine 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (magazine) 

 
cushion itali kapag mahigit 2 Malalaking Basura 
Summer bed Malalaking Basura 

plato papel・gawa sa plastic 
glass・ceramics・metalware Basurang hindi puedeng sunugin 

salaan bamboo・gawa sa plastic 

 metal 

Mesa na triangulo gawa sa plastic 
 metal 

tripod metal Basurang hindi puedeng sunugin 
sunglass metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Sprinkler plug 
 sandalyas 
Triple mirror Malalaking Basura 
tricycle Malalaking Basura 
Breeding case (para sa insekto) gawa sa plastic 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

sheet gawa sa tela Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 

ＣＤ 
disc Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

player 
radio casstte 

Sapin sa sahig pag piknik Basurang hindi puedeng sunugin 
waterproof sheet 

 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

 Pang ahit elektrik・blade Basurang hindi puedeng sunugin 
Magnetic matres 
magnet 

diksyonaryo 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (magazine) 

 
 underwear 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Charcoal stove 
Compress pack 
bisikleta Malalaking Basura 
Spare parts ng sasakyan 

Hindi tinatangap sa Siyudad 

 Bamboo sword Malalaking Basura 
Lawn mower gamit sa bahay Malalaking Basura 
damo Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
termos 
Mechanical pencil gawa sa plastic 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

gripo 
Japanese bamboo flute 

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 
や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

 

さ 
 

し 
 



21 

Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai) 
 

 し 
 

す 
 

Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Garage 

Larawan 
Makina ng larawan 

Jack 

Shovel 

Shamisen 
Pansandok ng kanin 
Graba 

Napilas na papel 

Chander light 
Lalagyan ng shampoo・pinaglagyan ng refill 

Magazine 
Juicer 
Karpet 
Uniporme ng Judo 

Lalagyanan ng mga 
gamit 
Shredder 

Hot water heater 
Fire extinguisher 
Incinerator 

Incinerator (gamit sa 
bahay) 

Shoji 
Water purifier 
Lighting fixtures 
Pandilig 

Dehumidifier 
Weed killer 

Dishwasher 
Cupboard 
Shopping cart 
Artificial turf 

diaryo 
Mercury lamp 
Acquarium 
Hydrogen cylinder 
Swimming goggles 

may nega 

Mantika gamit sa 
pagkain 

pagkain 

gawa sa plastik 
metal 

Bamboo・puno・plastik 

gawa sa plastik 

Papel ・puno・bagay gawa sa plastic 

metal 

gamit sa loob ng kuwarto 

steel 
gawa sa block 

gawa sa plastik 
Botanical oil 

 
animal oil 

puno・bagay gawa sa plastic 
ceramics・metal・gawa sa glass 

metal・gawa sa glass・plastic 

gawa sa plastik 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Malalaking Basura 

Ang lugar ng pagkukulekta ng 
mga recycle ( mga mantika na 
ginamit sa pagkain) 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Malalaking Basura(Itali ang) 

Malalaking Basura(hanggang 6 plastik lamang) 

Malalaking Basura 
Malalaking Basura 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle (Diyaryo) 

 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (magazine) 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Hindi puedeng itapon sa tapunan. Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. Sa reperensiya pahina 44 

Hindi puedeng itapon sa tapunan. Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. Sa reperensiya pahina 44 

 

Mga basurang plastiko  

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking 

 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
Gawa sa bote ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Talian 

Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「WARETA MONO」 

Gamitin ang tela upang sipsipin at patigasin 

Hindi nagamit na envelope. 
Ilagay sa botelya na plastiko at isara ang takip 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Flouresent na ilaw ay dalhin sa mga tapunan ng recycle 

 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

Talian 
Banlawan ang loob 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  
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hindi puedeng magtapon. Huwag mag sunog sa bahay 「itapon sa basurang puedeng sunugin」  

 

Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugi 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Banlawan ang loob 

 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pertrolyum ubusin lahat ang laman Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 Ang may punit ay sa basurang puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

     
Tangalin ang lupa. Hindi puede ang isang pares lamang maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugi 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
  Ang panbalot na papel ay itapon sa mga plastik na basura 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
Ubusin ang laman at butasan 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugi 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago ：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay matiryales・Korte・Klase Paraan 
  

 Lalagyanan ng tubig gawa sa plastic 
metal 

Rice cooker 
suits Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

Suit case Malalaking Basura 

Ski 
wear・ bag 
sapatos 
tabla・tuhod Malalaking Basura 

Skate shoes 
Skate board Malalaking Basura 
Tape measure metal Basurang hindi puedeng sunugin 

Scoop gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
metal Basurang hindi puedeng sunugin 

Inkstone 
Bamboo blind bamboo・bagay gawa sa plastic Malalaking Basura 
Lata na steel 

 

ginamit sapag inom Lalagyanan para sa lata 

 Stereo Basurang hindi puedeng sunugin 
Sponge gawa sa stainless 
Stove gas・petrolyum・electrik Basurang hindi puedeng sunugin 

Stocking Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

Straw Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 
Buhangin Hindi tinatangap sa Siyudad 

 Sneaker Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

Draining board puno・bagay gawa sa plastic Basurang hindi puedeng sunugin 

Snowboard 
board Malalaking Basura 
ski wear 
sapatos 
 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Spike shoes balat・bagay gawa sa plastic 

may metal 
Spanner 
Speaker Basurang hindi puedeng sunugin 

Kutsara puno・bagay gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

metal 
Matress 
Spray can 

 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Mga bagay na delikado) 

 
Padulasan (gamit ng bata) Malalaking Basura 

Pantalon Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (damit) 

Sponge 
Trouser press Malalaking Basura 
Uling uling na kahoy・briquet 
Tsinelas 
Mortar 
Slate Hindi tinatanggap sa Siyudad 

 Gilingan ng bigas gamit sa bahay Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 
あ
～
お 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

か
～
こ 

Ang may mga baterya ay itapon 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Dahil ito ay may amoy ordinaryong papel 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

さ
～
そ 

Ubusin ang laman at linisan 
Ubusin ang laman at linisan 
Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「WARETA MONO」 

た
～
と 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Dahil ito ay may amoy ordinaryong papel 
 

Basurang hindi puedeng sunugin 

な
～
の 

Ubusin ang laman at linisan 
Sa reperensiya pahina 42～43 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

 ibalot ang patalim ng papel sulatan ng「HAMONO」 

は
～
ほ 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 ま
～
も 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

や
～
よ 

Ubusin ang laman at linisan 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 ら
～
ろ 

Lalagyanan ng basurang 

  Ang gawa sa mercury ilagay sa lalagyanan ng kulekta ng rcycle na lugar 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

わ 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 
Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Aparador Malalaking Basura 
Gamit sa menstruation 

Steamer bamboo・puno Basurang hindi puedeng sunugin 
Sweater 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 

maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 
Pang pump ng petroleum gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Apog para sa pag hahardin lamang 

Kahon ng sabon papel Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Plaster Basurang hindi puedeng sunugin 
Plaster board Hindi tinatangap sa Siyudad 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Glue gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
metal Basurang hindi puedeng sunugin 

China ceramics Basurang hindi puedeng sunugin 
Semento Hindi tinatangap sa Siyudad Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Tape 
Pader na gawa sa textile Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Incense box papel Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Sensor light 

Lalagyan ng sabon papel Lalagyanan ng basurang puedeng 

 
Dahil ito ay may amoy ordinaryong papel 
 gawa sa plastik Mga basurang plastiko  

Washing machine mga elektik aplayanses na puedeng iricycle Hindi tinatangap sa Siyudad 
Sipit gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Pruning shears Basurang hindi puedeng sunugin 
Corkscrew Basurang hindi puedeng sunugin 
Elektrik fan Basurang hindi puedeng sunugin 
Palangana puno・Gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lababo Hindi tinatangap sa Siyudad 
Artificial flower Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Kung amyroon alambre itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

Microscope Basurang hindi puedeng sunugin 
Vacuum 
Japanese sandal 

Lalagyanan ng sauce gawa sa plastik Mga basurang plastiko  Ubusin ang laman at linisan 
gawa sa glass Lalagyanan ng para sa mga bote 

 Solar panel Hindi tinatangap sa Siyudad 

Sofa walang spring Malalaking Basura 
may spring 

Sled Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Abacus 
Body temperature automatik Basurang hindi puedeng sunugin 
Fire resistant board Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Mga gamit ng karpentero gamit sa bahay 
Tanbol Basurang hindi puedeng sunugin 
Handcart Malalaking Basura 
Timbangan Basurang hindi puedeng sunugin 
Dining set mesa・silya Malalaking Basura 

 

せ 
 

そ 
 

た 
 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai) 
 

 
Paraan ng pag tapon ng basura 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. sa reperensiya pahina 44 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. sa reperensiya pahina 44 

 
Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. sa reperensiya pahina 44 

 Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 
Gawa sa plastic na sobre ilagay sa basurang puedeng sunugin  sa reperensiya pahina 6 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 
Sa reperensiya pahina 37 
sa reperensiya pahina 37 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Hanggang sa 16  Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Mga basurang plastiko  

Sa reperensiya pahina 6 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Mga basurang plastiko  

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Talian 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

   Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago ：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 24 

Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase Paraan ng pag tapon 

 Typewriter 

Gulong gamit na sasakyan Basurang hindi puedeng sunugin 
sasakyan・gamit 

Tire chain goma・gawa sa plastic 
metal 

Tire wheel 
Tiles Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Direct mail 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
Makina ng pag tanim ng palay Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Tuwalya 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Table stove Basurang hindi puedeng sunugin 

Bamboo 
sanga ng dahon Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

sanga Malalaking Basura 
Bamboo skewer 
Bamboo broom Malalaking Basura 
Tatami 
Clothes basket puno・bagay gawa sa plastic Basurang hindi puedeng sunugin 
Table tennis stand Malalaking Basura 
Deodorant gamit sa bahay 
Shield puno・bagay gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Sigarilyo 
upus ng sigarilyo・aluminum foil 

wrapping paper 
kahon 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 

Itlog 

eggshell 
papel na pack(pack) 

gawa sa plastik (pack) 

Tub puno・bagay gawa sa plastic・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Daruma doll 
Sponge puno・bagay gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Tank pipe metal・gawa sa chemical na plastik Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Tank metal・gawa sa plastic Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Drawer Malalaking Basura 
Insulating material Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Tambourine 
Dumbbell metal Malalaking Basura 

Kahon Lugar para sa mga basurang pang recycle (Kahon) 

Chain goma・gawa sa plastic・metal 

Chain saw Malalaking Basura 
Chest Malalaking Basura 
Globe gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Child seat Basurang hindi puedeng sunugin 
Dahon ng cha pinag gamitan 

Tea strainer metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Drawer Malalaking Basura 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai) 
 

 
あ
～
お 

  Yun may marka na plastic ilagay sa lalagyanan ng plastik na basura 

Linisin ang lob,tanggalin ang takip 
Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「WARETA MONO」 

か
～
こ 

Isauli sa ospital 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Gamitin lahat,at hugasan ang loob 

Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HAMONO」 

Talian 
Ang gawa sa metal ay itapon sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Mga ibang bag ilagay sa  plastik bag 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ubusin ang laman 

Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon.  sa reperensiya pahina 44 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Sa reperensiya pahina 39 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Sa reperensiya pahina 6 

Ang case rin ay para sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
kapag gawa sa plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Sa reperensiya pahina 6 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Tangalin ang batirya 

Tangalin ang batirya ビ 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
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Bagay matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 Tea canister 
puno・bagay gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
steel Lalagyanan para sa lata 

 Rice bowl ceramics Basurang hindi puedeng sunugin 
Kaldero ng chino 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Injection gamit na injection Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Tunner odeon 
Tube gamit na bisikleta 
Tube na plastic 
(mayonnaise、make 
up at iba pa) 

gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
metal Basurang hindi puedeng sunugin Gamitin lahat 

Chisel Basurang hindi puedeng sunugin 
Leaflets 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle (Diyaryo) 

 
Dust pan gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Hangeran ng damit Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Baston puno・bagay gawa sa plastic 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Gamitin at itapon 

pocket body warmer Basurang hindi puedeng sunugin 
kamera 
lighter 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Mga bagay na delikado) 

 
Desk puno・bagay gawa sa plastic 

 
Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Takip na bato lalagyan ng pickles 

Pinaglagyan ng pickles puno・bagay gawa sa plastic 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Lupa Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Jar ceramics・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Building block puno・bagay gawa sa plastic 

 Nail cutter 

Gamit sa pangingisda pamingwit（bamboo・Gawa sa plastik Malalaking Basura 
tali ng paminwit・hook・reel Basurang hindi puedeng sunugin 

Low frequency therapy equipment Gamit sa bahay Basurang hindi puedeng sunugin 

Display Gamit sa computer Hindi tinatanggap sa Siyudad 
gamit para sa picture Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Tissue box 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 

DVD・Blu-ray 
wrapping paper Mga basurang plastiko  

disk Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

player 

Mesa mismong katawan ng mesa Malalaking Basura 
table cloth(tela) 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Tape recorder Basurang hindi puedeng sunugin 
Gabay sa paglakad Malalaking Basura 

Sulat 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
Hand bag lalagyanan ng pera 

Digital 
kamera Basurang hindi puedeng sunugin 

relo Basurang hindi puedeng sunugin Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Desk mat gawa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 Tangalin ang plastic na ballot. Sa reperensiya pahina 6 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dalhin sa mismong lugar ng namamahala ・o kaya naman ay sa espesiyalista ng mga basura 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Sa reperensiya pahina 42～43 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit.  Gawa sa bote ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang 

  
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Itali ang 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Basurang hindi puedeng 

 
Ikunsulta ang patapon ng battery ng sasakyan sa pinag bilhan  Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit.  

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Ibalot sa papel at isulat「DENKYU」 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center21(may bayad) 

 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (toxic 
substance) 

 

baterya 
Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. sa reperensiya pahina 44 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 

 

：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Pocket notebook 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
Dumbell Malalaking Basura 
Iron Hindi tinatangap sa Siyudad 
Iron pipe Hindi tinatangap sa Siyudad 
Iron kettle 

Towel Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 

Guwantes fiber・balat・synthetic leather Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 

Telebisyon mga elektik aplayanses na puedeng iricycle Hindi tinatanggap sa Siyudad 
TV game makina 

Patungan ng telebisyon Malalaking Basura 
Telephone card 
 

 

 

 

 

Ilaw 

 

japanese foot warmer 
karpet Malalaking Basura（Itali ang） 

 paghuli ng insekto 
iron pot 

razor 
kettle 
kurdon Basurang hindi puedeng sunugin 
kotatsu Malalaking Basura 
stove 
bisikleta Malalaking Basura 
stand 
stove 

hair clipper 
pot 
kumot Malalaking Basura（Itali ang） 

 Bombilya  
Basurang hindi puedeng sunugin 

Elektron 

organ Malalaking Basura 
diksyunaryo 

range Basurang hindi puedeng sunugin 
thermometer 

piano 
Astronomical telescope Basurang hindi puedeng sunugin 

Calculator Basurang hindi puedeng sunugin 

Baterya 

baterya 
maliit na baterya 

Hindi tinatanggap sa Siyudad Isauli sa tindahan 

pansasakyan・baterya ng motorsiklo 

Tent tela・chemical fiber Basurang hindi puedeng sunugin 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 

Hindi tinatangap sa Siyudad Ikunsulta sa bentahan o biliha 
Hindi tinatangap sa Siyudad Ikunsulta sa bentahan o biliha 
Malalaking Basura ikunsulta ang patapon ng battery ng sasakyan sa pinag bilhan  Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle 
( mga mantika na ginamit sa pagkain) 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Hindi tinatangap sa Siyudad Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Aso, pusa：Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 2１ Ang bayad ng isang patay na hayop ay 1080 Yen 

 
Banlawan ng kaunti. Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Ubusin laman 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle・Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Upang hindi matapon ang tinta ilagay sa bag 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Kawayan ・gawa sa plastik ay sa basurang puedeng sunugin 

 Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HAMONO」 

Pasipsipin ng tela,at patuyuin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Ubusin ang laman bago itapon 
Ubusin ang laman at butasan . Sa reperensiya pahina 38 

Banlawan ng kaunti Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 

Electric motor 

cart 
wheel chair 
bisikleta 
electric drill・lagari Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HA」 

tooth brush 

running machine 

Mantika para sa tempura mantika galing sa hayop lamang 

Telepono 
Pintuan puno Malalaking Basura(hanggang 6 plastik 

lamang) 

 

Pintuan metal 
Lambat (para sa mangingisda) 

Bato na pang hasa ng kutsilyo 

Roll ng toilet paper Sa reperensiya pahina 6 
Brush para sa toilet 
Upuan ng toilet 
Uniporme ( Judo・Kendo) 

Flood light projector 
Ceramics Ang mga babasagin ay ibalot sa papel at sulatan ng 「WARETA MONO」 

Toaster 
Patay na hayop 
Toufu pack gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Kerosene Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Kerosene tank Basurang hindi puedeng sunugin 

Relo Basurang hindi puedeng sunugin 
Buhangin Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Cupboard Malalaking Basura 

Galvanized iron metal・gawa sa plastik 
Malalaking Basura(hanggang 6 plastik 
lamang) Hatiin  at talian ng lubid 

Toner 

 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ware pot 
Screw driver 

Dryer 
Drum 
Drum na lata Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Suit case(gamit sa pamamasyal) Malalaking Basura 

Transceiver Basurang hindi puedeng sunugin 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle・ 

Trampoline Malalaking Basura 
Hawla metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Drill Gamit sa kamay.・electric drill Basurang hindi puedeng sunugin 

Pintura 
kaunti Lalagyanan ng basurang puedeng 

 marami Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Lata ng pintura 
lata Basurang hindi puedeng sunugin 
spray 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Mga bagay na delikado) 

 
Tray（gamit sa pagkain） Gawa sa styrofoam Mga basurang plastiko  

Paraan ng pag tapon 

 

Basurang hindi puedeng sunugin  

Ilagay sa botelya na plastiko at isara ang takip 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

  

Basurang hindi puedeng sunugin   
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Rechargeable battery ay isauli sa tindahan 

Rechargeable battery ay isauli sa tindahan 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HAMONO」 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HAMONO」 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Mayroon namamahala sa pagtulong ng basura sa kusina  Sa reperensiya pahina 4 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
sa reperensiya pahina 14 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Kung hindi kasya sa lalagyanan ng basura ,puede ng itapon  Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

 Ibalot sa papel at sulatan ng 「HARI」 

 Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

 Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 2１(may bayad)  Ang bayad ng isang patay na hayop ay 1080 Yen 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Lupa・kung gawa sa bato Ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
Ikunsulta sa bentahan o bilihan 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
Tangalin ang laman 
Tangalin ang laman 
Itali ang 
Sa reperensiya pahina 39 
Gamit na patalim ay balutin ng papel sulatan ng「HAMONO」 

Mga basurang plastiko  
Linisan ang loob ng lata ng canned goods 
Linisin ang lob,tanggalin ang takip 
Ubusin ang laman at linisan 

Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 

 

：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Training machine Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dresser Malalaking Basura 
Trophy gawa sa plastik・metal Basurang hindi puedeng sunugin 

Kutsilyo metal Basurang hindi puedeng sunugin 
gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 

Bota goma・gawa sa plastik 
Sink Malalaking Basura 
Hotchet Basurang hindi puedeng sunugin 
Kumot pag tag init Malalaking Basura 

Back pack fiber 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Navigator 

Kaldero gawa sa aluminum・iron Ceramics 

Basura sa kusina tangalin ang tubig Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan na gilingan ng basura gamit sa bahay Basurang hindi puedeng sunugin 
lubid gawa sa wara 
lubid ng luksung lubid gawa sa tela・plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Itali ,pagsamasamahin 
Double deck bed kung maari kalasin Malalaking Basura 
Ibat ibang puno sa hardin 

Monika 
papel・gawa sa plastik 
ceramics・lupa・metal 

Lalagyanan ng 
monika 

 

glass・gawa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin 

Laruan 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Karayom Basurang hindi puedeng sunugin 
Rice bran 

Kurbata 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Patay na katawan ng pusa 

Screw 
Necklace bato・metal 

 Net（gamit sa bahay） gamit sa kurtina Basurang hindi puedeng sunugin Talian 

 Sleeping bag 
Clay gawa sa papel ・langis・gawa sa kahoy Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Agricultural equipment Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Plastic na gamit sa pagtatanim Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Agrochemical Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Pinaglagyan ng 
Agrochemical 

gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng 

 glass Basurang hindi puedeng sunugin 
Kuwaderno 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (magazine) 

 
Lap top computer kung computer na recycle Hindi tinatangap sa Siyudad 
Lagare kasangkapan Basurang hindi puedeng sunugin 

Nori pagkain 

lalagyan 
lata (gawa sa steel) Lalagyanan para sa lata 

bote Lalagyanan ng para sa mga bote 
Pandikit（gamit sa stationary） gawa sa plastik Mga basurang plastiko  

Balutin ng papel at isulat「GURASU」 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Flute 
Uling 
Bisikleta 
Ash tray 

Pipe 

Binder 
Pampalo sa langaw 

Post card 
Cooking scale 
Stuffed specimen 
Incandescent light bulb 

Brush 

Battledore 

Gunting 
Chopstick 
Ladder 

Pajama 
Wall clock 

Bath towel 
Bath mat 
Computer 
Duster 
Pachinko stand 

 Smoke grenade 
Battery 

Timba 

Bat(baseball) 
Styrofoam 
Badminton 
Bulaklak 

Hanabi 
Panel heater 
Toothbrush 
Toothpaste tube 
Patalim 
Parasol 

Karayom 
Wire 
Razor 

Power Generator 

Waste oil 

glass・ceramics・metalware 

silya・kama 
botanical oil 

animal oil 
engine oil 
plastik 

analog・digital 

puno・bagay gawa sa plastic 

metal 

bamboo・puno・plastik 
bamboo・puno・metal 

gawa sa tela・gawa sa plastik 

kung computer na recycle 

puno・gawa sa plastik 

puno・gawa sa plastik・metal 

gawa sa plastik 
puno・raket(bola) 

oil・water heater 

gawa sa plastik 

gamit sa piknik 

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  
Basurang hindi puedeng sunugin  
Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  
Basurang hindi puedeng sunugin  

Basurang hindi puedeng sunugin  

Malalaking Basura 

Malalaking Basura 

Malalaking Basura 

Malalaking Basura 

Hindi tinatangap sa Siyudad 
Hindi tinatangap sa Siyudad 

Hindi tinatangap sa Siyudad 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Mga basurang plastiko  

Mga basurang plastiko  

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle ( mga 
mantika na ginamit sa pagkain) 

 

Hindi tinatangap sa Siyudad 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 

Sa reperensiya pahina 26 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Hanggang 1 stand lang Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng 
malalaking basura 

 

Pag sama samahin 

 

Ibalot sa papel at isulat「HARI」 
 

Ibalot sa papel at isulat「HAMONO」 
Ubusin ang laman at linisan 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

Tangalin ang tubig bago  

 

Gawa sa metal ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

 

Ang malalaking bagay ay ii scrap 

Tangalin ang tubig bago  

 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

 

sa reperensiya pahina 39 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugi 

 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugi 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Ibalot ang patalim ng papel sulatan ng「HASAMI」 

Ibalot sa papel at isulat「DENKYU」 

Hindi puede sa basura ng plastik 

Sa reperensiya pahina 6 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Tangalin ang alambre,gawa sa papel ay isama sa mga papel na espesyal 

Ilagay sa botelya na plastiko at isara ang takip 

Gamitin ang tela upang sipsipin at patigasin 

Huwag gamitin sa bahay 
Sa reperensiya pahina 39 

 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang 

   

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

 

は 
 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

 Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Lalagyanan para sa lata 
Dalhin sa pinagbilhihan Kung may kasamang case  

    

Kung maaari ay isauli sa pinagbilhihan at ang takip Ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Ibalot sa papel at isulat「KAMISORI」 
Tangalin ang batirya 

Ang mga lalagyan ng gawa sa plastik ay ilagay sa lalagyanan ng plastik 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 ang salamin ay kasama ng case ng manika  sa reperensiya pahina 28 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Itapon sa basurang puedeng sunugin ang maiksi lamang mababa sa 1metro 

Talian 
Dahil sa water proof  hindi aluminum foil na papel 

 Mga basurang plastiko  
Linisin ang lob,tanggalin ang takip 
Ubusin ang laman at linisan 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Sa reperensiya pahina 6 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Itapon sa ang ordinaryong papel 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 ：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 

 

：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Palette (gamit ng distributor) 

 

puno・bagay gawa sa plastic Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Palette( gamit sa pag drawing) puno・bagay gawa sa plastic 

 Hanger puno・bagay gawa sa plastic 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng 

 
Hindi puede sa basura ng plastik 

metal 
Panyo Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 

Camping pot metal 
Soldering iron 
Pambutas ng papel 

Pantali tela・balat・lahat ng klase 

  

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 
Hand bag tela・balat・lahat ng klase 

  

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 
Bumper spare parts ng sasakyan Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Hammer Basurang hindi puedeng sunugin 
Pianica Basurang hindi puedeng sunugin 
Piano Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Heater may oil Hindi tinatanggap sa Siyudad 
elektrik・gas Basurang hindi puedeng sunugin 

Beer 
aluminum 
case Hindi tinatanggap sa Siyudad 
bote Lalagyanan ng para sa mga bote 

Payong para sa init ng araw 

Shaver blade Basurang hindi puedeng sunugin 

Video 

kamera Basurang hindi puedeng sunugin 
case Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

tape 
 deck 

Pinag lagyan ng set na doll na japanese Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Japanese Hina doll Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Plastik 
mat 
gamit sa pinag taniman Hindi tinatanggap sa Siyudad 
host 

Brazier ceramics・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Lubid sinulid・papel・gawa sa plastic Basurang hindi puedeng sunugin 

diksyonariyo Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle (magazine) 
Pina lagyan ng 
pataba 

gawa sa papel Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

gawa sa plastik 

Bote glass Lalagyanan ng para sa mga bote 
gawa sa plastik Mga basurang plastiko  

Hair pin metal・gawa sa plastik 

File 
gawa sa papel 

 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle ( mga papel ) 

gawa sa plastik 
 parte ng alumi 

Pinag lagyan ng Fax gamit ng panpamilya lamang 

papel ng fax 

 

thermal paper Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Fancy case Malalaking Basura 

Lalagyanan ng basurang puedeng 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 

Ubusin ang laman 
Mga basurang plastiko  
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Sa reperensiya pahina 6 

 

 

Tangalin ang hangin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

Mga basurang plastiko  
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Tangalin ang laman na data 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon.。sa reperensiya pahina 44 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 
Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Fan Heater Basurang hindi puedeng sunugin 

Film ( kamera) pinaglagyan na plastik 

nega ng kamera 
Boots balat・lahat ng klase 

  

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Sobre gawa sa papel 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
Pool (gamit ng bata) plastik na lalagyan Basurang hindi puedeng sunugin 
Wind chime glass・metal 
Flute gawa sa plastk Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Tinidor metal Basurang hindi puedeng sunugin 
puno・plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 

Trapo 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Sliding door Malalaking Basura（hanggang 6 plastik lamang） 

Ibat ibang takip 

puno Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
plastik 

metal 
Book end puno・plastik・metal 
Buddhist Altar Malalaking Basura 
Pencil case puno・plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

 
Futon nalalatag na futon・

kumot na futon Malalaking Basura 

Panpatuyo ng futon 
Futon beater puno・plastik 

Pampatuyo ng prito 
Plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

metal 
Kawali 
Window shade metal・plastik・puno Malalaking Basura 
Hanging health machine 

 

Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
 

Brush puno・plastik 
metal 

Flash memory Basurang hindi puedeng sunugin 
Plastic model plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 
Flower vase puno・plastik・ceramics・metal Hindi puede sa basura ng plastik 
Swing gamit sa bahay Malalaking Basura 
Planter plastik・ceramics Basurang hindi puedeng sunugin 
Printer  gamit sa bahay 
Table lalagyanan ng prnter） mga natirang tabla na ginamit sa kasangkapan Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Blue sheet gamit sa bahay 
Blender 
Upuan sa paliguan puno・plastik 
Bath tub metal Hindi tinatangap sa Siyudad 

 Projection TV Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 Blocks concrete 
Blocks (laruan) puno・plastik 
Floppy disk 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Ang madumi ay puedeng  flush sa toilet 
Ang madumi ay puedeng  flush sa toilet 

Ilagay sa supot at itapon sa basurang hindi puedeng sunugin. Ang madumi ay puedeng  flush 
sa toilet 

Kung namatayan ng aso o pusa  ,paki dala sa Seiso Recycle Center 21  Ang bayad ng isang patay na hayop ay 1080 Yen 

 Ibalot sa papel（Ang madumi ay puedeng  flush sa toilet） 

Linisan ang loob ng lata ng canned goods 
Banlawan ang loog.  Ang mga takip na gawa sa plastic, ay ilagay sa lalagyanan para sa basura 
ng mga plastic lamang. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
Sa reperensiya pahina 15 Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

 Basurang hindi puedeng sunugin 

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Pasipsipin ng tela,at patuyuin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

 
Ubusin ang laman  Dalhin sa tapunan ng recycle ang gawa sa spray 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 
  Yun may marka na plastic ilagay sa lalagyanan ng plastik na basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Ikunsulta sa tindahan ng pinag bilihan 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Hugasan ang loob 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Sa reperensiya pahina 6 
Ibalot sa papel at isulat「HAMONO」 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 

 
Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Takip ng bath tub puno・bagay gawa sa plastic Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Sprayer gamit ng panpamilya lamang Malalaking Basura 
Hair spray nasa lata 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Mga bagay na delikado) 

 

Ubusin ang laman at butasan  ang mga takip na gawa sa plastic, ay ilagay sa lalagyanan para sa basura ng mga plastic lamang. 

Hair dryer・hair iron 

Hair pin metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Hair brush puno・bagay gawa sa plastic 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Sapin para sa pet gawa sa papel Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Buhangin para sa pet 
basura puedeng sunugin Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
basurang hindi puedeng sunugin Ang lugar ng pagkukulekta ng mga recycle (Buhangin para sa pet 

Patay na hayop 
Dumi ng pet Lalagyanan ng basurang puedeng 

 
Pet can food Lalagyanan para sa lata 

 Plastic bottle 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle (petbottle) 

 
Headphone 
Headphone stereo portable odeon player at iba pa 

Ibat ibang klase na 
Kama 

Matres:walang spring Malalaking Basura 
matres:mayroon spring・mayroon magnet 

bed frame Malalaking Basura 
Plywood mga natirang tabla na ginamit sa kasangkapan Basurang hindi puedeng sunugin 
Gamit ng baby sasakyan・lalagyanan ng gamit・bath・rock・bed Malalaking Basura 
Health measurement gamit ng panpamilya lamang Basurang hindi puedeng sunugin 

Belt tela・balat・lahat ng klase 

  

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Helmet gawa sa plastik・metal 
Pen Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lalagyanan ng pintura Hindi tinatangap sa Siyudad 

Pintura kaunti Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

marami Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Lata ng pintura gamit ng panpamilya lamang Basurang hindi puedeng sunugin 
Toilet seat 
Pliers 
Bench Malalaking Basura 

Lunch box puno・bagay gawa sa plastic 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

ceramics・metal 
Wheel (sasakyan) 

Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. Sa reperensiya pahina 44 

Wheel cap gamit sa sasakyan Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Telescope Basurang hindi puedeng sunugin 
walis Basurang hindi puedeng sunugin 
Container of 
fragrance 

gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
ceramics・glass 

Sumbrero 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 Pambalot na papel 
Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
Kutsilyo 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Ilaw ng seguridad gamit ng panpamilya lamang 

Preservative 

 

gamit sa negosyo Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Bowl(gamit sapagluto) gawa sa stainless・glass Basurang hindi puedeng sunugin 

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 
や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

 

ふ 
 

へ 
 

ほ 
 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Hindi kasali ang bowling ball.  Sa reperensiya pahina 33 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ang baterya ay dalhin sa tindahan na nakukulekta 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Gawa sa bote ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

 Yun walang plastik ,Ilagay at itapon sa basurang puedeng sunugin 

 Sa reperensiya pahina 42～43 

 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Talian 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Ubusin ang laman at linisan 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 Mouse pad ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Gawa sa bote ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 

 

：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 Bowling ball 
Hose 

Hose reel Basurang hindi puedeng sunugin 
Portable toilet Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Portable sewing machine 

Gawaan ng tinapay 
Bola goma・gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Ballpen gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 
metal Basurang hindi puedeng sunugin 

Bagay na gawa sa enamel kaldero・kettle at iba pa 
Sword 

 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Walking frame Malalaking Basura 
Post puno・bagay gawa sa plastic・metall Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Suit case 

Hearing aid Basurang hindi puedeng sunugin 
Stapler mismong stapler・bala ng stampler 

Tea or coffee pot(electric) 

Hot carpet Malalaking Basura（Talian） Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Hot plate 
Hopping laruan Basurang hindi puedeng sunugin 
Feeding bottle gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Plastic bucket gawa sa plastik 
Plastic na timba awa sa plastik Basurang hindi puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 

 Plastic bag gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Freezer mga elektik aplayanses na puedeng iricycle Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Refrigerant 
Freezer box gawa sa styrofoam Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Ang mga may tatak na plastik mark ay para sa lalagyanan ng plastik  

 Libro 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (magazine) 

 
Bookend puno・bagay gawa sa plastic・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Book shelves puno・metal Malalaking Basura 
Pump Hindi tinatanggap sa Siyudad Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Portable gas bombe gas・oxygen at iba pa Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Pen marker 
Pinaglagyan ng margarin gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Madjong table Malalaking Basura 
Madjong tile gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Madjong mat goma Basurang hindi puedeng sunugin Talian 
Microphone Basurang hindi puedeng sunugin 

Mouse gamit sa computer Basurang hindi puedeng sunugin 
Tape measure 

Unan Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Mask 
Pentel pen gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
Tangalin ang tubig bago  

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 Balutin ng papel at isulat「GURASU」 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 

Balutin ng papel at isulat「DENKYU」 

 
Ubusin ang laman at linisan 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Talian 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Ubusin ang laman at linisan 
Lalagyanan ng basurang 

  
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

 
Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang 

  
Basurang hindi puedeng sunugin 

Hugasan at pipiin 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

 Balutin ng papel 「PIN」 

 
Gawa sa bote ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin 

Ubusin ang laman at butasan 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
sa reperensiya pahina 6 
Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

 Gamitin lahat,at hugasan ang loob 
Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

 Tangalin ang laman na data 
Lalagyanan ng basurang 

  

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 

 

：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Massage machine Basurang hindi puedeng sunugin 
silya 

Posporo Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Mat pintuan・bath tub・kusina 

Matres walang spring Malalaking Basura 
mayroon spring・mayroon magnet 

Glass window Basurang hindi puedeng sunugin 
Cutting board puno・bagay gawa sa plastic 

Scarf (gawa sa tela) 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle ( damit) 

 
Thermos bottle 
Maliit na bombilya Basurang hindi puedeng sunugin 
Pinaglagyanng mayonnaise gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Marakas  
Multifilm para lamang sa gamit na pambabahay na tanim Basurang hindi puedeng sunugin Pag sama samahin 

 Fountain pen 
Pedometer 

Manriki (vise) gamit sa bahay 
Kahon ng orange kahon Lugar para sa mga basurang pang recycle (Kahon)）

 

Mixer 
Makina Basurang hindi puedeng sunugin 

Patuluan ng tubig 
gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin Hindi puede sa basura ng plastik 
metal 

Water pillow goma Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng Miso gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Mitto (gamit sa base ball) balat・lahat ng klase 

  minicar gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Mini component stereo 

Earpick bamboo・bagay gawa sa plastic 

metal 
Lata ng gatas steel alumi 

 

Lalagyanan para sa lata 

 Insect cage gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Pin para sa insekto metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Magnifying glass gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Spray ng lata para sa insekto 
Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga 
recycle (Mga bagay na delikado) 

 
Steamer bamboo・puno・metal 
Straw mat Malalaking Basura（Itali ang） 

Radiotelephone 
Business card 

Ang lugar ng pagkukulekta ng mga 
recycle ( mga papel ) 

 
Salamin sa mata gawa sa plastik Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Eyedrop contaner gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Alarm clock Basurang hindi puedeng sunugin 

Memory card Basurang hindi puedeng sunugin 
Cotton bud 
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Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 
Itali ng lubid at ilagay sa tamang lalagyanan ng basura  

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Hindi puedeng itapon sa tapunan.Mayroon bayad ang pagtapon 1 beses sa 1 taon. Sa reperensiya pahina 44 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugi 

Para sa mga gawa sa plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

Para sa mga gawa sa puno・plastic itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  

Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  
metal na patalim ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin  

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Ubusin ang laman at linisan 

Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 
maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Banlawan ang loog  Ang parte ng pump ay para sa basurang puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

わ 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 

sa reperensiya pahina 42～43 

 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 

Paraan ng pag tapon ng basura 

 Kumot Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 

  Ibat ibang klase na motor Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Lalagyan ng Mochi tsuki Basurang hindi puedeng sunugin 
Mop puno・bagay gawa sa plastic・metal Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Model gun gawa sa plastik・metal 
Store room 

 

Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Sanpayan ng damit Bamboo・metal Malalaking Basura 
Sanpayan (concrete) 
Pakuluan ng tubig metal・gawa sa enamel Basurang hindi puedeng sunugin 
Lutuan ng barbeque metal 
Lalagyanan ng gamot agrikultura・herbicide Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Gulay 
File metal Basurang hindi puedeng sunugin Papel・tela para sa basurang puedeng sunugin 

Barbed wire Gamit sa bahay 
Yukata Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 

Hot water bottle ceramics・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Tasa ng tea ceramics・metal Basurang hindi puedeng sunugin 
Cradle Malalaking Basura Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit. 
Water heater gamit na gas Basurang hindi puedeng sunugin 
Aparador Malalaking Basura 
Yoyo 
Bath tub Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Screen blind 

 

Malalaking Basura 
Assemble wood Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Ligther metal・plastik 

Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 
(Mga bagay na delikado) 

 

Gamitin lahat 
Ilaw tulad ng flashlight Basurang hindi puedeng sunugin 
Racket  puno・plastik・metal Basurang hindi puedeng sunugin Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 
Radio・radio cassette Basurang hindi puedeng sunugin 
Wrap  gamit sa pagkain Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Lattice 
 

gamit sa hardin Malalaking Basura 
Lamp Basurang hindi puedeng sunugin Petroleum at iba na fuel ay tanggalin 

Isang bag ng paaralan 

 Running machine automatik Malalaking Basura 
Reel gamit sa pangingisda 
Lip cream gawa sa plastik Mga basurang plastiko  

Remote controler Basurang hindi puedeng sunugin Itapon ang mga batirya sa lugar ng lalagyanan ng para sa recycle  
Two-wheeled cart Hindi tinatanggap sa Siyudad 

Backpack Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle ( damit) 
Rinse tube・refill gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Roof carrier gamit sa sasakyan Malalaking Basura 
Roof box gamit sa sasakyan Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 Room runner Malalaking Basura 
Refrigerator・freezer mga elektik aplayanses na puedeng iricycle Hindi tinatanggap sa Siyudad 
Bentilador Basurang hindi puedeng sunugin 
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Ang mga may dumi ay itapon sa basurang hindi puedeng sunugin 

Pinagbalotan ng bulaklak at maduming papel 



Diksyonaryo ng paghihiwalay ng mga basura (Isesaki ・Azuma・Sakai Area) 

 Paraan ng pag tapon ng basura 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Basurang hindi puedeng sunugin 

Hindi maduming papel 
Ang lalagyanang plastik sa kahera ay huwag  

    
Basurang hindi puedeng sunugin 

Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit.  

Ang gawa sa metal na basura ay ilagay sa basurang hindi puedeng sunugin. 

Ubusin ang laman at linisan 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Itapon sa basurang puedeng sunugin ang maiksi lamang mababa sa 1metro 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Pangalan ng bayan ・Isulat ang pangalan sa papel at idikit.  

 Basurang hindi puedeng sunugin 
Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Basurang hindi puedeng sunugin 
Dalhin sa pinagbilhan ・o sa mga tindahan ng gumagawa ng mga gamit 

 Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Kung hindi kasya sa mismong lalagyan itapon sa araw ng tapunan ng malalaking basura 

 Futon・ang mga cushion ay itapon sa bulky item garbage 

Maduming bagay ilagay sa basurang puedeng sunugin 

Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

：Ang mga bagay na recycle na puedeng itago 

 

：Ang maliit na aplanses na gamit sa bahay na nagamit na ay ilagay sa box lamang 
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Bagay 

 

matiryales・Korte・Klase 

 

Paraan ng pag tapon 

 Kapote 
Record board 
Record player 
Resibo thermal paper Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Plastic bag gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Plastic na sapin para sa piknik 

Mesa ng pag piknik Malalaking Basura 
lalagyanan ng sulat puno・bagay gawa sa plastic Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 
Pinag lagyan ng retort food gawa sa plastik Mga basurang plastiko  
Renga Hindi tinatangap sa Siyudad 
pansapin sa range 
Lalagyan ng microwave oven Basurang hindi puedeng sunugin 
Lens 
Kandila 
Lubid natural fiber・kemikal fiber Basurang hindi puedeng sunugin 
Roller skate 
Rocking chair Malalaking Basura 
Word prosessor 

White polo shirt Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 

  wiper 
Wire roof Hindi tinatangap sa Siyudad 
Rubber band 
Wagon Basurang hindi puedeng sunugin 
Bulak Lalagyanan ng basurang puedeng sunugin 

Kimono Ang lugar ng pagkukuklekta ng mga recycle 

  Chopstick 
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Paraan ng pagtapon ng malalaking basura ○○○○ 

Kapag magtatapon ng malalaking basura,huwag kalimutan isulat ang pangalan ng area at 
pangalan ng tao at idikit sa basura 

 ? 枝葉の出し方について 

！ 下記のものは、ごみステーションに出せません 

ご   ご 
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Seiso Recycle Center 21 
 

〒372-0824 伊勢崎市柴町 954 ＴＥＬ0270-32-3166 
 

●持ち込み料金／家庭ごみ ：10キロごとに120 円 
じ ぎょうけい 

        事業系ごみ ：10キロごとに 200円 
うけ  つけ  へい  じつ      ご  ぜん 

●受    付／（平 日）午前 ８：30～12：00 
            午後 １：00～４：30  清掃リサイクル

 
ど  よう  び  ご  ぜん 

    
          

※年末年始のスケジュールは12月の広報紙・市のホームページを 
 ご覧ください。 

 

  
  
 

 伊勢崎市 
センター21 

 

  

 
   

 

  
 

  
 

 

 
  

 
 

か  き  す  て  ー  し  ょ  ん  だ 
 

直接、清掃リサイクルセンター21へ持ち込んでください。（有料） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご自身で持ち込みができない場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼してください。（有料） 
一般廃棄物収集運搬許可業者は市のホームページをご覧ください。 

 
 

 

えだ  は  だ  かた 
 

 
Hindi puedeng itapon sa 

tapunan. 
 

 

Malalaking Basura 

  

Malalaking Basura 

枝の太さ５㎝ 未 満の 
場 合は 、１m に切り、  
直径 30 ㎝にひもで束 
ねる。 

 

Ｂasurang puedeng 
sunugin 

小枝や葉はもえるごみ 
袋に入れ、もえるごみ 
の日に出してください。 

 

 
 

 

 

  

○○町  

 
 

 

Matres:mayroon spring Tatami（(hanggang 16 
 ） 

Ang mga bagay na nakasulat sa ibaba ay hindi puedeng itapon sa tapunan  ng 
basura 

 

Ang paaan ng pagtapon ng mga sanga at dahon 

※Paki tignan ang Website ng Isesaki Magazine sa araw ng 

schedule na katapusan ng Taon buwan ng Disyembre. 

●Tanggapan／（Ordinaryong Araw）8：30～12：00  
13：00～16：30 

（Sabado）   8：30～11：30 

●Kapag dadalhin ang basura   basura sa kusina : 120 yen ang 10 K 
       Ang basurang galing sa sariling negosyo : 200 yen ang 10k 

 

〒372-0824 Isesaki shi Shiba machi 954 ＴＥＬ 0270-32-3166 
 

Kapag hindi puedeng dalhin ,makipag ugnayan sa may kaugnayan sa basura 

Paki tignan ang Website ng Siyudad ng Isesaki upang malaman ang patakaran sa pagtatapon ng 
basura ng nag mamay ari ng negosyo at malaman ang mga may lisensiya sa pag kukulekta ng basura. 

 

sanga at tankay ng puno Basura kapag mag lilipat 

maramihang basura 

Sofa（May spring） 

Dalhin ng derecho sa Seiso Recycle Center 21(may bayad) 

 

 

Ang mga maliliit na 
sanga at dahon ay ilagay 
sa basurang puedeng 
sunugin,at itapon sa 
araw ng tapunan ng 
basurang puedeng 
sunugin 

 

Kapag ang sanga ay may 

kapal ng mababa sa 5cm, 

putulin ng 1m gupitin ng 

30cm diameter at itali ng 

lubid. 

Ang taba ng sanga ay 5cm 

pataas ,kung ito ay walang 

10cm ,putulin ng 1m at 

ang diayametro ay 30cm 

talian hanggang 6 na 

bugkus nakatali lamang 

Kung ang mga sanga ay 
mahigit 10cm ,hindi 
puedeng itapon sa tapunan 
ng mga basurang malalaki. 

Dalhin ng derecho sa Seiso 
Recycle Center 21(may bayad) 

 



！ Ang mga palatandaan  bago magtapon ng basura 
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Mga bagay na delikado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カセットボンベ スプレー缶 ライター 
 

中身を使い切り、穴 をあけて“穴 ”の状態で出してください。 
穴をあける際は、火気のない屋外の風通しのよい場所で怪我をしないように注意してください。 

  

もえるごみやもえないごみでは絶対に出さないでください。 
 

中身が入っていると、ごみ収集車の中にガスが充満し、火災やひどい時には爆発す 
  

ることが過去にありました。同様の事故は全国的にも問題になっています。 
 

※中身が使い切れないなどの場合には、清掃リサイクルセンター21・環境政策課へご相談ください。 

 

 

Toxic substance 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蛍光管 乾電池 体温計・血圧計 
（水銀を使用するもの）    

水銀、亜鉛が含まれるため、個別に処理しています。抽出された水銀、亜鉛などはリサイクルされ 
ています。 

 

 

Ubusin ang laman sa loob,,butasan ng walang laman. 

Mag ingat kung bubutasan at umiwas sa lugar na nagdudulot ng apoy , iwasan na masugatan  
Huwag itapon ang mga basurang puedeng sunugin at basurang hindi puedeng sunugin 

Kapag may natira pang laman sa loob ,maaring ito ay magdulot ng sunog. 

 
※Kung hindi naubos ang laman dalhin sa Seiso Recycle Center 21 ・Kankyou Seisaku Ka 

 

Flurescence pipe baterya 

（mercury formula） 

Body temperature・ Blood pressure 
gauge 

Ang Mercury,Zinc dahil ito ay lumulobo,dalhin sa garbage collector 

 

Kaset bombe Spray na lata lighter 



！ Ang mga bagay na hindi puedeng tanggapin ng Siyudad  

ま  ー  く ぱ  そ  こ  ん 

ぱ  そ  こ  ん すいしんきょうかい つ 

TEL.03-5282-7685 リサイクル料が無料です。 

廃棄二輪車取扱店 さ   い  く   る  し  す  て  む しょぶん くわ 

に りん しゃ  り  さ   い  く  る  こ  ー   る  せ   ん   た   ー と あ 
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                      Bike 

  
市ではバイク（原付～大型）の回収・処理を行って 

はい き   に  りんしゃ とりあつかいてん いません。メーカーなどが実施している「二輪車リ 
ま   ー   く サイクルシステム」で処分してください。詳しくは、 
マークです 二輪車リサイクルコールセンターへお問い合わせ 

ください。 
 
 

と あ さき 

 
 

Computer 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デスクトップ型パソコンと本体  ノートパソコン ＣＲＴまたは液晶ディスプレイ 
 

 

メーカーへ直接回収を依頼してください。各メーカーの受付窓口については、パソコン３Ｒ推進協 
会へお問い合わせください。（処理は有料です） 

 
 
 

このマークがパソコンに  問い合わせ先  
付いているものは  パソコン３Ｒ推進協会 
り  さ  い  く  る りょう むりょう 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

Makipag usap sa maker ng gamit at mag request upang maitapon 

(ang pagtapon ay may bayad) 

 
Para sa mga katanungan 

 Computer 3R Suishin Kyokai 

 TEL.03-5282-7685 
http://www.pc3r.jp 

Itong mark ng computer ay 
walang bayad sa pag 
paparecycle 

 

Ang pag dispose ng  two 
wheel bike ay sa mga 
nangungulekta ng motor 

 

Ang siyudad ay hindi puedeng kulektahin ang 
motor・mag punta sa maaring pag tatapunan. 

Depende sa maker ng policy 「Two wheel vehicle 
Recycle System」 paki taponn lamang 

 

Para sa katanungan 
  

 
Two wheel Recyle Center 

 TEL.050-3000-0727 
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

Desk top computer 

 

Laptop computer 

 

CRT o kaya ay ang liquid crystal spray 

 



！ Mga bagay na hindi puedeng tangapin ng Siyudad  
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Mga basura na ginamit sa kontraksiyon 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かくざい  ざいもく  まる   た  かべ      がみ  せん めん だい  と     りょう 

角材・材木・丸太 壁 紙 洗面台 塗 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かわら  こ   ん   く  り   ー   と  いし   つち  せっこう   ぼ   ー   ど 

瓦 コンクリート・石・土 石膏ボード 
 

Gamit sa agrikultura na itatapon 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え   ん   じ   ん  お   い   る  かん  ど   ら   む  かん 

エンジン オイル缶 ドラム缶 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はい  ゆ  き  かい あぶら  じ   どう しゃ  ぶ   ひん  かん   ばん 

廃油・機械油 自動車部品 看 板 
 

 

 

Engine 

 

Plaster board Concrete・bato・lupa tile 

Pintura Lababo 

 

Wall paper 

 

Rectangular lumber 

 

Signboard Spare parts ng sasakyan Waste oil・Engine oil 

Lata ng drum 

 

Lata ng langis 
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At iba pa (except sa industry materials na itatapon) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

もの お  し   す   て   む   き   っ   ち   ん  きん    こ 

物置き システムキッチン 金 庫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よく  そう  ぴ   あ   の  ぷ   ろ   ぱ   ん   が   す   ぼ   ん   べ 

浴 槽 ピアノ プロパンガスボンベ 
 

      
 

  
 

Gamit sa agrikultura na 
itatapon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び   に   ー   る 

ビニール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のう  やく 

農 薬 
 

Mga gamit sa gamut 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どく     げき やく 

毒・劇薬 
 

 
農 薬 

Medical equipment na 
itatapon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かく しゅちゅうしゃ ばり 

各種注射針 
 

 

（自己注射針は病院へ返却） 
ざい たく よう  てん てき 

※ 在 宅用 の 点 滴 パック 、 
ち  ゅ  ー  ぶ  ぶくろ 
チューブはもえるごみ袋で 
だ 

出してください。 
 

 

Mga industrial waste mag request ng dealer ng mga basura. Paki chek lamanng sa Website ng Gunma 
ang listahan ng dealer dito sa Gunma Ken San Gyo Haikibutsu Joho.(http://www.gunma-sanpai.jp/) 

※Ang ginamit na pinag 
lagyan ng dextrose na pack 
na may kasamang tube paki 
tapon sa basurang puedeng 
sunugin. 

 

(Para sa ineksiyon na ginamit 
na pan sarili isauli sa Ospital) 

 

Lason・powerful drugs 

 

Karayom ng injection 

Agrochemical 

plastik 

Bath tub 

 

Piano 

 

Propane gas cylinder 

 

Fully fitted kitchen 

 

Aluminum 

 

Store room 

 



！ Mga bagay na hindi  tatangapin ng Siyudad  

 

！ へい せい  ねん  ど  ぜいこみ   か  かく 対象機器とリサイクル料金 目安 (平成 27年度の税込価
 

1,836 円～ 
2,916 円～ 

170㍑以下 3,672 円
～ 

 
 

15型以下 
16 型以上 

1,404 円～ 2,484 円～ 

！ つぎ ほうほう  しょ  り 処理方法 (次のいずれかの方法で処理してください） 
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4 na aplayanses 

  
 

下記の家電４品目は、家電リサイクル法によりリサイクルするため、指定業者に引き渡すことになっ 
  

ています。そのため、ごみステーションに出すことや、市の焼却施設へ搬入することはできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

め  ー   か  ー  り  さ  い  く  る りょうきん     こと 

メーカーによってリサイクル料金は異なります。 
いっぱんざいだんほうじん    か でんせいひんきょうかい   か  でん  り  さ  い  く  る  けん  せ   ん   た   ー  ほ   ー   む   ぺ  ー   じ  かくにん 

一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページで確認できます。 
 

 
 

しょ  り ほうほう 
 
 

か でんはん ば いてん     か   か  てん  いっ ぱん はい  き  ぶつしゅうしゅううん ぱん きょ か ぎょう ゆうびんきょく  り  さ   い  く  る りょうきん  はら 

家電販売店（買い替えする店  一 般 廃棄 物収集運 搬 許可業  郵便局でリサイクル料金を払 
ぽ  か こ  こうにゅう  てん  ぽ  い  しゃ  い  らい  り  さ  い  く   る  けん  こうにゅうご  し 

舗・過去に購入した店舗）へ依  者へ依頼する。  い、リサイクル券を購入後、指 
らい  ていぎょうしゃ  じ ぶん  も  こ 
頼する。  定業者へ自分で持ち込む。 

いっぱん はい   き  ぶつしゅうしゅううん ぱん きょ か 

※一 般廃棄 物収 集 運 搬許可 
ぎょうしゃ  し  ほ   ー   む 

業 者については、市のホーム 
ぺ  ー   じ  かくにん 

ページでご確認ください。 
 

 

  

      
   

 

 

      

 
 

 
 

     

    
    

  

 
 
 

Ang 4 na bagay na naka sulat sa ibaba ay ginagawang recycle at mayroon nakatoka na 

pag bibigyan. Hindi puedeng itapon sa tapunan o sa garbage incinerator facility. 

 Mga bagay lang ang tatangapin at recycle na gamit at may bayad  approx (Mula Taon 2015 ang halaga kasama na ang tax) 

Paraan ng pag papagawa (Ang mga paraan na Sistema ay sundin.) 

Depende sa maker ng rcycle ang bayad  

Nakasulat sa ibaba sa Website ang inpormasiyon 

 (http://www.rkc.aeha.or.jp/) 

Air Con 

 

TV 

 

Ref・cooler Washing machine・dryer ng damit 

Bayad sa recycle 

 

Bayad sa recycle 

 

Bayad sa recycle 

 

Bayad sa recycle 

 1,404yen～ 
Pababa ng 15 inches 1,836yen～ 

Pababa ng-16 inches 2,916yen～ 

170 litro pababa 3,672yen～ 
171 litro pataas4,644yen～ 2,484yen～ 

Maki usap sa bilihan ng mga 
aplayanses 

 

Makipag usap sa dealer 

 

※Paki tignan ang Website ng 
Siyudad Isesaki upang 
malaman ang ukol sa 
pagtatapon 

      
     

     
   

 

Pumunta sa Post Office bayaran 
ang recycle ,at bumili ng tiket 
para sa recycle  

      



！ Ang lugar na mag kukulekta hanggang 4 na home aplayanses lamang 

 
 

 

Maebashi shi Rokku cho 1424－５ 

TEL.027-260 -8685 

！ ！ 
Maebashi shi Kitashirota machi 691 

TEL .027-210 -217 7 

かぶ ふじ  た しょうてん 

Ota shi Obara cho 2260 
TEL .027 7-78 -7559 

 

！（株）藤田商店 ！ 
Kiryu shi Sakaino cho ７chome 1813－57 

TEL .027 7- 43 -5283 
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※Hindi dito sa loob ng Isesaki kukunin 

 

Hisamatsu Shoji Ltd. 

 

Sankyo Unso Ltd. Yabuduka Soko Fujita Shoten Ltd. 

Nittsu Maebashi Unyu Ltd. Maebashi Toriatukaijo 
 

久松商事 

日通前橋運輸 

藤田商店 
境野工場 

三共運送 
藪塚倉庫 



！ Ang mga bagay na puedeng tangapin sa loob ng 1 taon (may bayad) 

 

タイヤ タイヤホイール 農機タイヤ タイヤチェーン 

自動車・バイク用バッテリー 漬物石 ブロック 物干し台 

Para sa mga tao na nag mamadali 

 Ang fire Extinguisher ay isinasauli kung ito ay naluma na sa Japan Fire Extinguisher 
Industry Association Environment Region Dealer ang namamahala.  

 Japan Fire Extinguisher Industry Association( Fire Extinguisher Propulsion Center) 

ＴＥＬ．03-5829-6773 http://www.ferpc.jp/ 
 消火器 

※Tuwing ika buwan ng Hunyo kinokolekta. Para sa kabayaran at ang lugar ng pag kulekta ay iaabiso 

tuwing buwan ng Mayo mababasa sa atin Local magazine at circular bulletin sa Website  

   
！ 注意してください 

関係法令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 

だい じょう    ばっ  そく 
へい か 

またはこれを併科する。」 
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ちゅうい 
 

し  う  い  す   て   ー   し   ょ   ん  か  せん     どう ろ  こうえん  す  ば  あい 

市で受け入れできないものをごみステーションや河川、道路、公園などに捨てた場合は、 
ふ  ほうとう  き  だ  さい  じ てん  よ  き  つ 

不法投棄となります。ごみ出しの際はこの辞典をよく読んで気を付けましょう。 
 

か ん け い ほ うれ い  は い  き  ぶ つ  し ょ   り およ  せ い そう  かん  ほ うり つ    ば っす い 

 
 
 

だい  じょう     ふ  ほう とう  き  なんぴと  はい き ぶつ  す 

第 16条（不法投棄） 「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」 
ご ねん  い か  ちょうえき  も  せんまんえん   い   か  ばっ きん  しょ 

第 25条（罰 則）  「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、 
 

 

 

  

 

      
   
  

  

 

http://www.ferpc.jp/accept/ 
Puede mag search ng ukol sa tindahan. 

 

Pag ingatan 

 

「5 taon pababa na makukulong o mag mumulta ng Ten milyon 
yen pababa o maaari rin mangyari na parehong parusa.」 

「Ang pag tatapon ng basura na ipinag babawal」 

Numero 25 Artikulo (parusa) 

Numero 16 Artikulo (illegal dumping) 

Konektado sa batas : Ang pagtatapon ng gamit ukol sa kalinisan na batas (Excerpted) 

 

Ang mga bagay na hindi tinangap  at inilagay o itinapon sa lugar ng tapunan,ilog ,kalsada,o kaya sa 
park ay illegal dumping. Ang pag tatapon ng mga basura ay basahin mabuti ang diksyonaryo at 
kailangan pang ingatan. 

 

gulong Tire hole Gulong ng gamit ng magsasaka 

 

Tire chain 

Pansasakyan・baterya 
  

Sanpayan Takip na bato 
   

blocks 

Fire extinguisher 



『kung pagsasamasamahin magiging basura    ， 
kung paghihiwalayin recycle na basura』 

Reference 

 
Computer 3R Suishin Kyokai 

 

TEL.03-5282-7685  

Two wheel Recycle Center 

 
TEL.050-3000-0727 

Gunma Industrial Waste Information 

 
http://www.aeha.or.jp/ Asosasyon ng mga namamahala ng Elektrik 

 
Japan Fire Extinguisher Industry 
Association 

TEL.03-5829-6773  
( Fire Extinguisher Propulsion Center) 

表紙のポスターについて 
平成 26 年度３Ｒ促進ポスターコンクール入賞作品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.pc3r.jp/ 

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

http://www.gunma-sanpai.jp/ 

http://www.ferpc.jp/ 

 

Ukol sa cover ng poster  

Ang mga nanalo sa pag poporomote ng poster sa 3R noong taon 26 

 

３Ｒ活動推 進フォーラム第 43 号認証 
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Ang diksyonaryo ng mga basura 

Libro upang malaman mabuti ang Paraan ng 
Pagtatapon ng basura 

 

〈Planning・Production・Issue〉 

Isesaki Shi Yaku Sho Kankyou Bu Kankyo Seisaku ka 

Edisyon Taon 2015 Disyembre  

 

 


	(タ)表紙1
	(タ)表紙2
	(タ)P1
	(タ)P2
	(タ)P3
	(タ)P4
	(タ)P5
	(タ)P6
	(タ)P7
	(タ)P8
	(タ)P9
	(タ)P10
	(タ)P11
	(タ)P12
	(タ)P13
	(タ)P14
	(タ)P15
	(タ)P16
	(タ)P17
	(タ)P18
	(タ)P19
	(タ)P20
	(タ)P21
	(タ)P22
	(タ)P23
	(タ)P24
	(タ)P25
	(タ)P26
	(タ)P27
	(タ)P28
	(タ)P29
	(タ)P30
	(タ)P31
	(タ)P32
	(タ)P33
	(タ)P34
	(タ)P35
	(タ)P36
	(タ)P37
	(タ)P38
	(タ)P39
	(タ)P40
	(タ)P41
	(タ)P42
	(タ)P43
	(タ)P44
	(タ)表紙3
	(タ)表紙4

