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4 4P  Các loại mỗi năm chỉ thu gom 1 lần（mất phí） 
 

43 P Các cơ sở thu gom 4 loại rác （Các công ty được chỉ định） 

 

3 9 P～4 2 P Các thứ mà thành phố sẽ không thu gom  

 

38 P Khi vứt rác chú ý các loại sau đây 

 

37 P Cách bỏ rác lớn  

 

13 P～3 6 P Từ điển tách rác thải 

12 P Về mục 4 R 

  

10 P～11P Về tình hình các loại rác sau khi được phân loại của Thành phố Isesaki 

 

 

9P  Về việc xử lý rác công nghiệp・ xác động vật  
 

8P  Hãy để tái chế các máy móc , và áo quần cũ 
 

  
  

7P  Hãy tái chế các loại rác nhựa 
   

6P  Hãy tái chế các loại giấy tạp 

 

5P  Các loại giấy thì hãy để tái chế  

 

4P  Hãy giảm bớt rác sống , rác lá cỏ cây  

 

3P  Hãy cố gắng giảm lượng rác sống  

 

2P  Hãy đọc để biết , tình trạng xử lý rác của Thành phố Isesaki  

 

1P Hãy tuân thủ qui định cách bỏ rác 

 

 



Hãy tuân thủ qui định cách bỏ rác 

 
！ ！ 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 
              

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

   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。 

  

 

  
 

 

  

   
 

 

Rác phải phân chia ra từng loại và bỏ 
vào đúng loại bao được qui định 

※Rác từ các Công ty không bỏ được tại các 
trạm thu rác của thành phố 

 
※Ngày qui định bỏ rác , được thành phố phát 
lịch vào tháng 3 hàng năm  

 

Hãy hỏi người trong khu phố mình ở 
hay hỏi những nhân viên môi trường 
để biết trạm vứt rác ở đâu 

Khi muốn liện lạc với nhân viên bảo 
vệ môi trường , hãy liên lạc đến 
phòng Kankyo Seisaku Ka  

 

Việc quản lý các trạm bỏ rác là công 
việc của nhân viên các sở hành chánh địa 
phương 

Hãy giữ gìn sạch đẹp 

Các trạm rác có lưới đậy , thì hãy bỏ rác 
vào bên trong bọc lưới 

 

Hãy bỏ rác nơi được qui định và vứt rác từ 8 
giờ đến 8 giờ 30 mỗi buổi sáng 

 

Trạm bỏ rác ở đâu 
vậy ? 

 

Hãy tuân thủ giờ vứt rác 
hạn đến 8 giờ 30 vào ban 
sáng 

 

※Nhân viên bảo vệ môi trường là nhân viên làm 
sạch đẹp của Thành phố  

 

Bao bì loại 
rác đốt được 

 

Bao bì loại rác 
không đốt được 

 

Bao bì để rác 
nhựa 

 

Bao bì đựng 
ve chai 

 

Bao bì đựng 
loong 

 
(ngoại trừ Akabori) 



Hãy đọc để biết , tình trạng xử lý rác của Thành phố 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 

（ t）  1150 

1100 70000 
60000 

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% 

 

リサイクル推進キャラクター 

『Nếu trộn lẫn vào sẽ thành rác , nếu phân ra sẽ thành tài nguyên 』 

Trang tiếp theo , là phương pháp phân ra từng loại rác, giảm lượng rác và tái 
sử dụng . sau đây sẽ giải thích đường lối của Thành phố Isesaki  

 

じゅ うよう 

年  年  
ぽ    い    ん    と 

ポイント 
         

カエルン 
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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 
 

 
 

い  せ   さき  し  はいしゅつりょう 
 
 
 

い   せ  さき  し  はいしゅつりょう し みん  みな  かんきょう     たい  い しき  たか  ねんねんげんしょうけいこう 

伊勢崎市のごみの排出量は、市民の皆さんの環境に対する意識の高まりから、年々減少傾向に 
あります（下記グラフ①）。しかし、平成 25 年度の１人１日あたりのごみの排出量は全国平均で 
958ｇ。群馬県は都道府県別で全国ワーストの４位の1050ｇで、伊勢崎市は全国平均よりも多 

か き   ぐ   ら   ふ  い じょう  げんりょう  と  く  ひつよう 
い 991ｇでした（下記グラフ②）。これまで以上に、ごみの減量に取り組む必要があります。 
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76,401 77,289 76,443 77,431 78,047 

 

 

Mức độ thải rác của Thành phố Isesaki thì hàng năm càng giãm bớt đi (biểu đồ ①). Tuy nhiên , lượng 
thải rác trung bình của toàn quốc là 958g. Đối với các tỉnh thành toàn quốc , tỉnh Gunma là 1050g , và 
thành phố Isesaki là 991g cao hơn mức trung bình của toàn quôc (biểu đồ ②) 

 

Bạn có biết lượng rác mà Thành phố Isesaki thải ra là bao nhiêu không ? 

 

Lượng rác 1 người thải ra 1 ngày (biểu đồ ②) 

 

環境省の調査による 

群馬県 

伊勢崎市 
全国 

 Trong rác thì bao gồm các thứ gì ? 

 
Thành phố Isesaki phải chi một năm từ 1 tỷ 500 triệu đến 
1 tỷ 600 triệu yen để xử lý rác . 

Rác Thành phố Isesaki thải là bao gồm 85％ là rác đốt 
cháy được . Và có 40％ là rác thải ra từ nhà bếp 

Tiếp theo là những loại rác bao gồm giấy , nhựa , cây gỗ , 
tre , rơm , áo quần . 

 

Rác sống 

cây gỗ , tre , rơm 

giấy 

nhựa 

áo quần 

Đồ nhựa 

rác không đốt được 
1.3% Các thứ khác 1.3% 

41.5% 

10.2％ 

26.2% 

11.4% 

5.4% 

2.7% 

Điểm 
trọng 
yếu . 

 

Biểu đồ so sánh tỷ lệ lượng rác (biểu đồ ①) 

 



生ごみ 
41.5% 

Hãy cố gắng giảm lượng rác sống  

 
? 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 ごみを生 生 生 しよう！ 
 

    

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。 

 

 

 

Và để giảm được lượng rác sống nầy thì  

 
Hãy tách lượng nước trong rác sống nầy  

 

 

Rác sống đa phần là nước , chiếm 80％  

Nếu ngăn được phần nước ở trong rác sống nầy sẽ có hiệu quả như 
  

 
①Giảm được trọng lượng bao rác (nhẹ nhàng khi đi vứt rác ) 

②Giảm được mùi hôi từ rác 

③Khi đốt xử lý , rác dễ cháy 

 1. Không để thấm nước vào rác 

 
 

Nếu bạn lột vỏ rau trước khi giặt, bạn có thể 
vứt nó đi như rác có thể cháy được. 

 
 

2. Để rác khô ráo  

 
 

hãy phơi khô lá trà, túi trà, hoặc da của rau. 

3. Ép khô nước  

 
 

Bóp lưới trong bồn rửa trước khi vứt nó đi 

 

Không vứt bỏ phí thức ăn 

 
 

Hãy mua mức độ vừa đủ ăn cho gia đình 

Và cố gắng không để thừa mứa 

 
 

 
Loại rác sống nên ủ làm phân bón  

 
 

Khi đã thành phân đạm , hãy dùng cho vườn rau của gia đình 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
。 

生ごみ 
41.5% 

 
 Hãy giảm bớt rác sống , rác lá cỏ cây  

 
木・竹・わら類 
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  
        

  
 
 
 

                        

 

 
 

      

 

          

 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 

 

  

Các giấy tờ cần thiết khi xin tiền hỗ trợ 

  

❶ Phiếu mua hàng 
  

❷ Giấy chứng minh bản thân 
 

❸ Con dấu 
    

❹ Số tài khoản để được cấp tiền 
     

❺ Đơn khai báo và giấy yêu cầu 
hổ trợ (xin tại Tòa hành chánh)  

 

 

  

Máy xử lý rác 
làm phân bón 

 

Máy làm tay hay 
có động cơ điện 
vận hành 

 

○Sẽ được hỗ trợ phân nữa số tiền 

Nhưng mức độ tối đa là 20,000 yen 

 ○Chỉ hỗ trợ chi phí cho 1 máy 

Máy xử lý rác thành phân bón , được hổ trợ chi phí cho 2 máy 

 

○Việc xin hỗ trợ tiền mua sẽ được nhận đơn từ sau ngày mua 
cho đến hạn 1 năm 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi Kankyo Seisaku ka 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi Gesuidou Kanrika(0270-27-2776) 

 
 

Về thùng xử lý rác sống , hay máy cán xay lá cành sẽ được Thành phố hỗ trợ như sau  

 
Khi mua thùng xử lý rác sống , hay máy xay cán lá cành sẽ được Thành phố hỗ trợ một phần chi phí 

 
Thùng rác xử lý rác sống 

 

Máy xay , cán cỏ , cành cây  

 

○Nếu bạn muốn đặt một disposer, khu vực của bạn phải có một hệ thống xử lý nước hoặc một bể xử lý 
nước thải. 

○Về việc thiết lập các disposer, xin vui lòng điền vào một mẫu đơn để Gesuidou Kanri ka trước. Bạn cần 

phải trải qua một cuộc kiểm tra để hoàn thành xây dựng. Vui lòng đặt lịch hẹn với nhà thầu được chỉ định. 

 

Các điểu lưu ý khi sử dụng thùng rác 
  

 
 

Thùng rác 
sinh vật  



Các loại giấy thì hãy để tái chế  

 

 

giay 
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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し  げん  ほ かん  こ 
 
 
 

    

資源物の再資源化を推進するため公共施設に設置した保管庫です。 
資源保管庫を利用して、ごみの減量とリサイクルにご協力ください。 

かいしゅう ひんもく  しん ぶ ん  ざっ し  だん  ぼ   ー   る  ざつ  はいしょくようあぶら   

 
り   よう     さい  せい り せいとん  き も  つか  きょうりょく 

ちゅう い   てん  利用の際には整理整頓し、みなさんで気持ちよく使えるようにご協力ください。 
保育所の資源保管庫を利用する際は、保育所職員に声をかけてください。 

 
 
 
 
 
 
 

ほ  いくしょ   だい に     だいさん    だいよん  さかい  さかい  ※あずま支所は午後４時 30 分まで。 

かすり     さと   すいどうきょく   絣の郷は開館日の午前９時～午後10 時まで。 
 

      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）                        

絣の郷、水道局 

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 

 

                  

Để nhận được ưu đãi, bạn cần phải đăng ký trước nhóm. xin vui lòng liên hệ với Kankyo Seisaku 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 

 

  
  

 

Việc thu gom rác nguyên liệu ở khu phố là gì ? 

 

Khi cần dùng tới nhà kho của nhà trẻ , xin gặp nhân viên nhà trẻ để được hướng dẫn 

●Giấy báo  ●Tạp chí ●Thùng giấy ●Giấy vụn các loại 
●Hộp giấy  ●Áo quần 

 

Ngay trong tuan8:30～17:15                 

（Ngày lễ và ngày lễ năm mới bị loại trừ） 

※các sở chi nhánh(Azuma)  8:30～16:30           

Kasuri no Sato 9:00～22:00 

Tòa hành chánh , các sở chi nhánh（Akabori・Azuma・
Sakai） 
Kominkan（Kita・Sangou・Uehasu・Moro・Misato・
Miyago・Nawa・Toyouke・Akabori・Azuma・Sakai・
Sakaiuneme・Sakaishimamura・Sakaigoshi・
Sakaihigashi） 
Trường mầm non（2・3・4・Sakaihinod・Sakaiiyoku） Kasuri 
no Sato、Suido kyoku 

Thời gian , ngày giờ sử 
dụng 

 

Nơi bảo quản 

 

Chú ý  
 

Các loại được 
thu gom 

 

Là kho bảo quản các loại rác nguyên liệu để tái chế  

Nhà kho bảo quản rác nguyên liệu ở đâu ? 

Các nhóm thu gom rác là ai ? 

 

Các loại được 
thu gom 

 

●Giấy báo  ●Tạp chí ●Thùng giấy ●Giấy vụn các 
loại ●Hộp giấy  

Là các hội đoàn từ thiện chuyên đi thu gom rác nguyên liệu tái chế 

Để thúc đẩy thu thập nhóm, thành phố isesaki sẽ cung cấp 8 yên cho 
mỗi kg và hỗ trợ các hoạt động của họ. 

Các loại được 
thu gom 

 

●Giấy báo  ●Tạp chí ●Thùng giấy ●Giấy vụn các loại ●Hộp giấy  ●Áo quần ●Chai 
nhựa(ngoại trừ Akabori) 

Thành phố Isesaki cứ mỗi tháng1 lần thu gom rác tại các khu phố 

Hãy bỏ rác nơi được qui định và vứt rác 

※Hãy hỏi người trong khu phố mình ở hay hỏi những nhân viên môi 

trường để biết trạm vứt rác ở đâu 

 



 

giấy 

26.2% Hãy tái chế các loại giấy tạp 

 ? 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
   

 
  

 
 

             

    
    

 
 

 

   
     

          

ざつ 
 
 

！ 
   

 

 
 
 
 
 
 

     

     
   

 
 

 
             

 

  
 

 

 

Giấp tạp là gì ? 

 

Để thu gom được loại giấy tạp 

 Để một bao giấy bên cạnh thùng rác, trước khi vứt vào 
thùng hãy phân chia các loại , rất tiện lợi 

 

Không thể bỏ chung với loại giấy tạp 

 

Các nút móc kim 
 

 

Tay xách túi giấy 

Là các loại giấy ngoài các giấy báo , tạp chí , thùng giấy , các loại hộp giấy . 

 

Giấy đóng gói 

 

Bao giấy 

 

Giấy bích chương 
quảng cáo 

 

Giấy lịch 

 

Hộp giấy 

 ※Hãy gỡ bỏ các thứ không phải làm bằng giấy ra 

 Ngoài ra còn các 
thứ giấy linh tinh 
khác . 

 

Giấy có gia công 
chống thấm 

 

Giấy ảnh 

Thiếp bưu điện 

 

 

Giấy Carbon  

 

Giấy có tẩm 
mùi hương 

 ※Các loại giấy nầy khó khăn cho việc tái chế , vì vậy xin bỏ vào loại rác đốt . 

・Giấy tráng 
vinyl 

・Giấy bạc 

・Giấy bẩn 



 

Plastic 
11.4% 

Hãy tái chế các loại rác nhựa 
  

（Khu vực Akabori không thu gom rác nhựa） 

！ プラスチックごみでよくある間違い―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違い―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 
 

 

 

Rác nhựa . Plastic 

Rác nhựa hay bị nhầm lẫn . số 2 

 

Rác nhựa hay bị nhầm lẫn . số１ 

プラマーク 
（Các biển giá không cần phải lột ra ） 

①Các hàng nhựa có dấu プラ, thì mới thuộc loại nhựa tái sử dụng 

②Dùng cho hết các thứ bên trong , súc làm sạch các thức ăn hoặc nước uống 

Trọng điểm  

Móc treo, phơi  áo quần Bút nhựa  
Bút bi ・Kẹp sách 

Xô nhựa , 
hộp nhựa  

Đồ chơi nhựa （Mô hình） Băng Đĩa ・CD 

Trong rác nhựa thường hay có chai nhựa . chai nhựa là loại nguyên 

liệu tái chế được các thứ như: Phim , chai đựng , dây đóng thùng , 

cà vạt , hay áo quần lao động . Nên tại thành phố  (Isesaki ) bỏ chai 

nhựa vào ngày rác nguyên liệu , và vùng (Azauma và Sakai ) thì  bỏ vào 

ngày thu  gom chai nhựa  

Khi phân loại các thứ nhựa 「chiếu theo luật đóng bao」.       Bao bì , hộp đóng gói được chỉ định là loại nhựa 

Plastic, mục đích để tái lợi dụng được các thứ nhựa đóng bao nầy , nên đã có điều luật qui định về việc tái sử 

dụng các loại bao bì đóng gói bằng nhựa . Vì vậy, các vật phẩm ghi ở trên , là những sản phẩm nhựa ngoài 

đối tượng qui định  

※Nếu không tuân thủ điều ①、② sẽ không được thu gom. 

※Nếu không tuân thủ 1 trong 2 điều① hoặc ② thì xin bỏ vào rác『rác cháy』 hay『rác không cháy 』 và vứt ở trạm rác thông thường 



使用済小型家電 

回収ボックス 

Áo quần 
5.4 % 

Hãy để tái chế các máy móc , và áo quần cũ 

！ 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 

×  

 

Tái chế áo quần cũ 

Hãy tái chế các loại máy điện tử nhỏ  

Các địa điểm  Các loại hàng  

Tòa hành chánh , các sở chi nhánh（Akabori・Azuma・
Sakai） 
Kominkan（Kita・Sangou・Akabori・Azuma・
Sakaiuneme・Sakaigoshi・Sakaihigashi） 
Seiso Center 21 . Kasuri no Sato .Shimin Sabisu Center Miyako 

Loại bỏ vào thùng có miệng 30 ㎝×15 ㎝ 
（Ví dụ ）Máy ảnh , Máy quay phim 
Game , Máy hát kỹ thuật số , Máy hát CD・MD . IC・テ
Điện thoại , Tụ điển điện  , máy tính . 

Không thu gom những máy tính hay máy điện thoại còn dữ liệu cá nhân  
Xin tháo pin ra khỏi máy  

Chú ý 

Tháng 4 năm Heisei 25, việc thực hành luật tái chế các máy móc nhỏ . Từ năm Heisei , các vật kim loại , 

Reametal , máy điện thoại cầm tay , máy chụp hình kỹ thuật số , gamev.v… sẽ được đặt thùng để thu gom tại 

Tòa hành chánh hay tại các cơ sở công cộng.   xin  đem  bỏ  vào  các  thùng   gom   rác  tái chế nầy . 

Và , có thể bỏ vào bao để phân loại như loại rác không cháy cũng được  
Các thứ nầy , sẽ được sở xử lý rác phân loại và thu hồi sau . 

 

Từ năm Heisei 26 , tại khu vực Isesaki sẽ thu gom các loại áo quần đã sử dụng. các loại nầy có thể được gởi 
ra viện trợ cho các nước . và ngoài ra còn thu gom các thứ như màn , rèm , giày , mùng mền . các thứ 
nầy được tái chế cho（các sản phẩm công nghệ）. 

Áo  somi  ,  áo len  , váy ,      gâu bông , giỏ xách ,mền mùng 

Xin bỏ vào loại bao Thành phố qui định（Chỉ cho loại thùng） 

Các loại chủ yếu 
 

Cách đem nộp 
 

Chú ý  
 

○Xin giặt sạch và phơi khô  
○xin cột chặt miệng bao lại 
○Không thu gom vào ngày trời mưa, cất vào kho hay để vào tháng sau（Tham khảo P5） 
○Chăn , mền không bỏ vào bao được , xin bó chặt lại  
○Nút , dây khóa, móc rèm .v.v.. xin cứ để vậy , đừng gỡ ra. 



Về việc xử lý rác công nghiệp・ xác động vật  

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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Việc xử lý xác chết động vật 
       

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。 
 

  

Việc phân loại rác phế thải 
 

 

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 

 
 
 

  

Phương pháp xử lý rác thải kinh doanh 
 

「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 

 

Chếu theo điều 3 của luật 「xử lý rác thải 」Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc xử lý rác mà công ty mình thải 
ra , rác công nghiệp nầy , dù ít hay nhiều cũng không được đem bỏ tại trạm gom rác của khu dân cư . 

Xin xử lý theo 1 trong 2 phương pháp sau đây : 
○Doanh nghiệp phải tự mang rác đến nơi xử lý rác : Seiso Recycle Center 21  
※Khi mang rác thải công nghiệp đến thì ：cứ 10kg mất chi phí xử lý là 200 円 
 
○Nhờ các công ty xử lý rác công nghiệp , thu gom và xử lý giúp  
 ※các công ty nầy có thể tìm thấy trong trang nhà của thành phố . 

Khi có chủ nhân  Khi không có chủ nhân  

Khi chó , mèo bị chết , hãy trực tiếp đem đến sở Seiso 
Recycle Center 21  

Phí xử lý ：1 con 1,080 円 

※Chú ý : không trả xương cốt động vật lại cho gia chủ . 
Ai muốn nhận lại cốt của động vật mình nuôi , xin 
liên hệ tại Sakai Seien（TEL：0270-70-6000）để biết 
thêm chi tiết 

Những con vật bị chết ngoài đường , sở Seiso Recycle 
Center 21 , sẽ thu gom và xử lý , khi tìm thấy , xin liên 
lạc và cho nhân viên sở biết địa điểm  
 
Những con vật bị chết trong phạm vi đất đai của tư 
nhân , xin hãy xử lý ,  vì thành phố sẽ không xử lý các 
trường hợp nầy . 

Phế thải 

Rác từ gia 
đình 

Rác từ việc 
kinh doanh 

Rác thông thường 

Rác thải ra từ việc kinh doanh 

Rác thải công nghiệp 

(Loại rác được thải ra từ đời sống hằng ngày ) 

(Rác từ kinh doanh , được xử lý theo loại rác công nghiệp) 

Rác thải , được phân loại rác được thải ra từ gia đình , rác công ty , cửa tiệm , quán ăn , bệnh viện , tiệm 

thuốc v.v..các thứ rác nầy tùy nơi,  tùy loại mà được phân chia ra các loại . Vì vậy rác công nghiệp được phân 

chia thành rác kinh doanh , Thành phố chỉ xử lý rác thông thường , không thu gom và xử lý rác công nghiệp. 
 



Về tình hình các loại rác sau khi được 

phân loại của Thành phố Isesaki 

 

 

缶 

 
Rác từ các gia đình 
sau khi được thu 
gom và chở đến 
Seiso Recycle 
Center 21 

 

Gia điện 

 

xe gom rác 

Đồ dùng  

Sau khi thu        
gom , phân loại , và 
được tái chế ra các 
sản phẩm  

Áo quần 

 

Áo quần 
đã cũ 

 

 

 

Giấy 

Dầu ăn   
phế thải Dầu thô chạy máy ,  

làm mực  
 

Dầu ăn thải  
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Chai 

 

 

 

 

 

  

   Công việc phân loại  

 

 

Chai nhựa 

 

Rửa sạch , ép lại và 
đóng khối 

 
 
Ngoài các thùng thu hồi , 
còn thu lượm được  trong 
các loại rác không chái  

Phân loại các màu , 
trắng , màu trà màu 
đục v.v.. 

Dùng máy để phân loại 
sắt và nhôm 

Nhựa , Plastic Chai nhựa 

Máy móc 

Chai 

Loong 

Áo quần 

Loong 



Nhôm 

 

Loong Nhôm ・Linh 
kiện xe Ôtô 

 

Thùng  

 

Thép 

 

Loong sắt ・ vật liệu 
xây dựng 

 

Không màu sắc 

 

Loại chai không màu 

 
Chai 

Màu đà 

 

Loại chai màu đà 

 

Các loại màu khác 

 Thiết bị nhỏ 

Chai 
nhựa 

Nhãn mác・Bút bi・Cà 
vạt・Áo quần lao động 

 

nhựa 

Thùng giấy 

 
Thùng giấy ・ống giấy 

 

Sách vở ・giấy tạp 

 古紙 Két giấy ・Sách tranh 
 

 
Giấy báo 

 Gấy báo 

 

Giấy hộp đựng 

 
Gấy vệ sinh ・giấy chùi miệng 
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Chêm bánh xe ・Chậu hoa 

 

Nhựa lát đường 

 
Hợp kim ・Kim loại vàng bạc 

 



 
Về mục 4 R 

 

Từ trang sau , là các từ ngữ về phân loại rác Mục đích để giảm lượng rác , hãy phân chia các loại rác theo 
đúng qui định Khi không hiểu rõ , Xin hãy hỏi tại Seiso Rycycle Center 21(tel:0270-32-3166 hoặc Kankyo 
Seisaku Ka (tel:0270-27-2732) 
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「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 
 

  

 

   

     

 

Có lúc nào bạn đã nghe hay thấy số hiệu 3 R lần nào chưa ?3R bao gồm 3 ý nghĩa là là  Reduce (Giảm 
xuống)、Reuse (tái sử dụng)、Recycle (Tái chế) 

Thành phố Isesaki sẽ không sắm sửa các thứ sẽ biến thành rác và từ chối mua các thứ không cần thiết , 
(Refuse) . Vì vậy để ủng hộ ý hướng tiêu giảm rác sẽ khuyến khích cho 3R góp thành 4 R . 

Mỗi một người với ý chí thực hiện 4R trong đời sống chắc chắn sẽ đóng góp vào việc tiêu giảm được lượng rác 
hằng ngày . 

 Ｒefuse    Từ chối 
・ Từ chối việc đóng bao bì quá mức cần thiết 

・ Mang theo giỏ xách khi đi chợ , không cần bao bì của tiệm 

 Từ chối các thứ không cần thiết , hạn chế việc xem thành rác rồi vứt đi  

 
Ｒeduce Giảm thiểu 
 
・ Không mua các loại sản phẩm dùng một lần , hãy mua các mẫu hàng 

đựng trong bao  

・Không để thừa thức ăn 

 
 食べ物を残してごみとしないようにする 

Hạn chế vứt bỏ thức ăn 

 Ｒeuse Hãy dùng lại 
・Tu sửa các vật hỏng đê dùng lại  

・ Các thứ không dùng nữa thì đem ra bán vào các dịp khai trương 
chợ tự do , để người khác dùng 

 Khi được tái sử dụng , lượng rác cũng được giảm xuống . 

 Ｒecycle  Tái chế 
 ・ Hãy biến rác tươi và cỏ cây thành phân bón 

・ Phân loại loong và ve chai để tái chế  

 Việc tái chế , giúp tái sử dụng được tài 
  

 

4 R là gì ? 
 

tel:0270-32-3166


Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 

あ
～
お 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Loại không có nhãn cho hàng nhựa , được phân loại rác đốt 

か
～
こ 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Dùng dây buộc lại , Loại giấy tạp xin thảm khảo trang 6 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

さ
～
そ 

Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
 Bao bì loại rác không đốt được 

 

た
～
と 

Trộn vào chất làm đong cứng hoặc cho thấm vào giấy 

Hỏi ở tiệm bán 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

な
～
の Cuốn lại hoặc xếp lại 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

は
～
ほ 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 
ま
～
も 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 

や
～
よ 

Thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

ら
～
ろ 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tráng sạch bên trong 

 Rữa sạch và gập lại 
Thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

わ Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Mang trực tiếp đến Seiso Center 21  

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào 
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Danh mục Chất liệu・hình dạng・loại cách bỏ 
á   

Chú ý cách vứt rác 
Bếp nấu điện IH Đồ dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được 

 Thùng ướp lạnh    Loại bằng xốp Bao bì để rác nhựa 

 Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

 Gối đầu bằng nước Chất ướp lạnh Bao bì loại rác đốt được 

 Ủi điện (kẹp nhiệt uốn tóc) Bằng kim loại hay bằng nhựa cứng 

Đế bàn là (bàn ủi) Bao bì loại rác không đốt được 

 Thùng không Thùng giấy 

 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Rèm ngăn phòng 

 

Loại rác kích cở lớn 

 
Ván lót giàn giáo 

 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Keo nhựa trát tường Vật liệu kiến thiết Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Tấm bạt nhựa chống 
 

Vật liệu kiến thiết Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Ổ sạc điện Hàng điện tử trong nhà 
 

Dầu 

Dầu ăn (dầu thực vật) Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 

Bỏ vào trong chai nhựa vặn kín 
Dầu ăn (dầu động vật) Bao bì loại rác đốt được 

 Dầu nhớt Ôtô , dầu nhớt máy Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Đồ đi mưa (áo mưa) 
Cửa chắn gió bên 

ài 
Bằng gỗ・bằng kim loại Loại rác kích cở lớn(Hạn tới 2 khung) 

Máng nước Bằng kim loại hay bằng nhựa cứng Hãy liên hệ với Seiso Senter 21 (mất phí) 

Lưới (bao lưới) 
Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 

 

Có dấu hiệu là hàng nhựa ghi trên nhãn mác 

Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

 Máy thêu , đan Loại rác kích cở lớn 

 Cửa lưới Bằng nhôm・Bằng gỗ Loại rác kích cở lớn(Hạn tới 6 khung) 

Tập để ảnh Bằng giấy・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 

 

Tháo các móc bằng kim loại , cho vào rác không đốt được 

Khung cửa nhôm Hạn tới 6 khung 
Dĩa chén bằng nhôm bằng đồng 

Vành nhôm (mạ) 
Nhôm ・Các phụ kiện kết hợp 

Thùng・trục tâm ・(giấy) Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 

thảm khảo trang 6 
Giày an toàn 
Cần ăng ten Bao bì loại rác không đốt được 

 Amply Loại âm nhạc Bao bì loại rác không đốt được 

 Chậu ươm cây Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 
Thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Đá sỏi Đá lót sân・đá vụn Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Thùng áo quần giấy・gỗ・nhựa Bao bì loại rác không đốt được 

 Đá bột (asbest ) Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Tấm kim loại có dán đá bột Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Ghế Bằng gỗ・bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 

 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ván (loại trừ ván xây dựng) Những thứ sử dụng chế tạo đồ dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được 

 Xe 1 bánh Đồ chơi ・xe chuyên chở vật dụng Loại rác kích cở lớn 

 Chai 1.8 lít Chai xì dầu ・chai rượu Bao bì đựng ve chai 

 Thùng thiếc 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Loại đựng dầu ・Sơn Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Chuồng chó Bằng gỗ ・bằng nhựa ・bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 

 Chó bị chết 
Áo quần Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 ：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho: thảm khảo trang 5 

 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập: thảm khảo trang 8 

 
 

Bao bì loại rác không đốt được 

 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あ 

い 



Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Tham khảo trang 42 và 43 
Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Đưa đến tiệm 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tham khảo trang 42 và 43 
 Tham khảo trang 37 
 Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt 

 Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt 
 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Xả không khí ra và cuốn lại 
Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi  

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Rữa sạch bùn đất , không nhận khi chỉ có một chiếc   Những cái bị bẫn , xin bỏ vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Xả không khí ra và cuốn lại  Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Tham khảo trang 42 và 43 
 Tham khảo trang 37 
 
Tham khảo trang 37  Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào

 Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 
Dùng dây buộc lại 
Máy hát MD bỏ vào rác không đốt cháy được . 
Bóng bị vỡ hãy lấy giấy gói lại và ghi 「LED」 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Hỏi ở tiệm bán 

 
Bao bì loại rác đốt được 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 
Dùng hết và tráng sạch 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tham khảo trang 39 
 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho ：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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Máy sấy áo quần Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 入れ歯 
小 小 Phôn nghe tai 

Hộp mực máy in Kể cả loại mực ống Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Máy nói chuyện gắn cửa 
Máy quạt gắn trên cửa Loại rác kích cở lớn 

 Máy lạnh gắn trên cửa sổ Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế 

 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Cành cây cắt tỉa Là ・loại cành cây nhỏ Bao bì loại rác đốt được 

 Chậu cây ( đổ hết đất ra) Bằng đất nung・bằng sành Bao bì loại rác không đốt được 

 Cây nhựa chống giữ thân cây Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

 Áo quần Veston Loại rác kích cở lớn 

 Phao bơi Bằng nhựa ・bằng nylon Bao bì loại rác đốt được 

 Con dấu Bằng gỗ 
Gỗ ván Ban công Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Đồng hồ đeo tay Bao bì loại rác không đốt được 

 Xe đẩy em bé Loại rác kích cở lớn 

 Tấm bạt , đệm Loại rác kích cở lớn 

 Giày thể thao Bằng vải ・bằng da nhân tạo Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 
Dụng cụ thể thao Máy chạy bộ . v.v… Loại rác kích cở lớn 

Súng hơi (sung hơi nhẹ) Loại đồ chơi Bao bì loại rác không đốt được 

 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Đệm hơi Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

 Máy lạnh Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế 

 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 
Cành cây , lá 

Loại cành nhỏ Bao bì loại rác đốt được 

 Cành cây Loại rác kích cở lớn 

 Ống mực màu vẽ hình    Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 

 Sách hình ảnh Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 MD ( loại đĩa nhạc nhỏ) Đĩa hát ・hộp đựng Bao bì loại rác đốt được 

 Bóng đền LED(bóng tròn hay đèn Neon) Bao bì loại rác không đốt được 

 Guitar điện Loại rác kích cở lớn 

 Đàn Organ điện Loại rác kích cở lớn 

 Ống nhựa Ống nước .v.v… Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Các loại bằng nhựa Đồ dùng , đồ chơi 

Ống khói 
Loại bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 

 Loại bằng đá ép Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Bút chì 
Máy gọt bút chì 
Dầu Dầu nhớt , dầu máy Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 

Hỏi ở tiệm bán 

 
Thùng dầu (loại dầu ăn) 

 

Bao bì đựng loong 

 Máy sưỡi dùng nhớt Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Bàn ・Bàn ghế Salon Loại ghế không có lò xo Loại rác kích cở lớn 

 Loại ghế có lò xo 
Dàn máy hát Loại rác kích cở lớn 

 Xe máy (Bike) Xe hai bánh loại được tái sử dụng Thành phố không thu gom loại rác nầy 
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Răng giả 



Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

あ
～
お 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 
か
～
こ 

Khăn giấy・khăn đã bị bẩn , hãy cho vào bao rác đốt 

Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Nếu quá nhiều thì xin hỏi trung tâm tái sử dụng tài nguyên 

さ
～
そ 

Bao bì loại rác đốt được 

 Rữa sạch và bóp dẹp lại 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

た
～
と 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Xử lý phân xuống bồn cầu 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Tháo rời ra với mức độ có thể được   Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vàoる  

な
～
の 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 は
～
ほ 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Loại dùng cồn thì cho vào bao rác không đốt được 

 

ま
～
も 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Hỏi ở tiệm bán 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

や
～
よ 

Hỏi ở tiệm bán 

 
Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác không đốt được 

 ら
～
ろ 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Bọp dẹp và đem đến nơi thu gom 
わ Tham khảo trang 6 

Chùi sạch 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
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Lò nướng 
Lò hấp Bao bì loại rác không đốt được 

 Đồng hồ để bàn Bao bì loại rác không đốt được 

 Lu , thùng gỗ Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác không đốt được 

 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Khăn lau tay Loại bằng vải Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Muỗng , thìa Bằng gỗ ・bằng nhựa 
Loại bằng kim loại 

Lá khô Bao bì loại rác đốt được 

 Bao trà ( loại có đóng bao)    bằng nhựa Bao bì để rác nhựa 

 

Loại không có nhãn cho hàng nhựa , được phân loại rác đốt  

 Loong Trà Bằng gỗ 
Loại bằng sắt 

 

Bao bì đựng loong 

 Dây nịt Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Khay , dĩa  Bằng gỗ ・bằng nhựa Loại bằng kim loại  Bao bì loại rác không đốt được 

 Bồn cầu trẻ con bằng nhựa Bao bì loại rác không đốt được 

 Tả giấy ( cả bao bì) Bằng giấy・Loại bằng vải・bằng nhựa 
Bao bì loại rác đốt được 

 Đồ chơi Bằng gỗ・Bằng vải・bằng nhựa 
Bao bì loại rác đốt được 

 Lồng , chuồng (nuôi súc vật) 

 
Loại bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 

 Giường xếp Loại rác kích cở lớn 

 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Đàn Organ Loại rác kích cở lớn 

 Đàn reo loại lên dây 

Lưỡi dao chà hoa quả bằng nhựa 
Loại bằng kim loại 

Chén Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác đốt được 

 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Máy nước nóng Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Ống kẹp đo nhiệt Loại có thủy ngân Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Màn , rèm Loại bằng sợi nylon・Bằng vải Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 

Nếu không bỏ gọn vào bao được , có thể cuốn , buộc lại và đem đến khu thu gom Nếu bị bẫn quá thì hãy bỏ vào loại 
rác không đốt 

Đường Rây cả rèm Bao bì loại rác không đốt được 

 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Xe đẩy Loại dùng cho người già , loại dùng để đẩy hàng Loại rác kích cở lớn 

 Loại có động cơ Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Thảm trải sàn Bằng bạt nylon・Loại bằng vải・Loại có điện 
Loại rác kích cở lớn (Dùng dây buộc lại) 

Vỏ sò ốc hến Bao bì loại rác đốt được 

 Giường cho người già , người bệnh Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Đèn Pin Bao bì loại rác không đốt được 

 Áo khoác ngoài kiểu Nhật Loại rác kích cở lớn 

 Bao phát nhiệt chống lạnh Loại dùng một lần・Loại bằng kim loại 

Gương soi Bao bì loại rác không đốt được 

 
Nếu đã bị vỡ , dùng bao giấy cuốn lại và ghi chử「ガラス」 

Gỗ , ván (không gồm loại cho xây dựng nhà cửa) Những thứ sử dụng chế tạo đồ dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được 

 Khung ảnh Bằng gỗ ・bằng nhựa 
Dù 
Máy phun hơi nước 

Loong bánh kẹo・
Hộp・Bao 

Loong・Hộp (bằng sắt , bằng nhôm) Bao bì đựng loong 

 Thùng (thùng giấy) Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Giấy kiếng bọc ngoài・bao bì・dĩa Bao bì để rác nhựa 

 Bình Ga ( Ga Propan) Thành phố không thu gom loại rác nầy 
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Chú ý cách vứt 
 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Dùng hết và đục lỗ  Tham khảo trang 38 
Xin tư vấn tại cây xăng 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Nếu ít quá hãy bỏ vào bao rác đốt 
Bao bì loại rác đốt được 

 Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 
Cuốn lại hoặc xếp lại Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Lấy giấy bọc lại và ghi 「画鋲」 
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt 

 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Bao bì loại rác không đốt được 

 Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 
Vì có bọc chất chống thấm , nên bỏ vào bao rác đốt cháy 

Lấy giấy cuốn lại và ghi 「カミソリ」 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Bao bì loại rác đốt được 

 Rữa sạch , để khô 
Bao bì loại rác đốt được 

 Tham khảo trang 6 
Bao bì loại rác đốt được 

 Tham khảo trang 6 
 Lấy Pin ra 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Lấy giấy gói lại và ghi 「ガラス」 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Tham khảo trang 6 
 Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho ：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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  Lò Ga Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Máy nấu nước bằng Ga Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Bếp Ga (Bếp nấu) Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Tấm che quanh bếp Ga Bằng nhôm 
Phân hóa học (loại dùng trong vườn ) Loại phân dùng cho vườn rau gia đình 

Băng nhạc 
Máy hát 
Loong Ga nấu Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Xăng 
Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Chỉ cho loại thùng Bao bì loại rác không đốt được 

 Sách giới thiệu hàng hóa Bằng giấy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Than bột Loại dùng trong gia đình (loại dùng để lọc nước hồ nuôi các , lọc nước ) 

Dao cắt công nghiệp Bao bì loại rác không đốt được 

 Thớt 

 

Bằng gỗ ・bằng nhựa 
Áo mưa (loại đi mưa) 
Ly giấy mì ăn liền Loại bằng xốp Bao bì để rác nhựa 

 

Tráng sạch bên trong Vì giấy có bọc nylon chống thấm , nên bỏ vào bao rác đốt  

 Lưới bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

 Búa 
Bàn chải bằng kim loại Loại bằng kim loại 

Cặp , giỏ xách Bằng vải , bằng da , da nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Kim găm tường Bao bì loại rác không đốt được 

 Bình hoa Bằng sành・bằng kim loại 

 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Giấy dán tường Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Nồi niêu Loại bằng kim loại 
Liềm Bao bì loại rác không đốt được 

 Ly giấy・dĩa giấy Bao bì loại rác đốt được 

 Dao cạo Loại bằng kim loại・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

 Tủ bàn thờ Bao bì loại rác không đốt được 

 Giấy xốp 

Hộp giấy 
Hộp sữa ・hộp nước trái cây Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 giấy bạc 
Bao giấy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Băng keo nhựa Băng dán 
Vòng giấy trung tâm Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Máy ảnh Bao bì loại rác không đốt được 

 Mùng chống muỗi Bao bì loại rác không đốt được 

 Kệ , giá Bằng gỗ Loại rác kích cở lớn 

 Máy hát Karaoke Bao bì loại rác không đốt được 

 Kính thủy tinh Gương tấm , ly thủy tinh 

 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Cửa kính Loại rác kích cở lớn（Hạn tới 6 khung） 

Kéo cắt cành cây Bao bì loại rác không đốt được 

 Khung nhà chứa xe Ôtô Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Lịch Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Ngói Thành phố không thu gom loại rác nầy 
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あ
～
お 

Tráng sạch bên trong Loong thức ăn thì hãy tráng sạch bên trong 

Dùng hết và đục lỗ 
Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 
か
～
こ 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Cánh quạt , lưới lọc (nắp vỏ) cho vào bao rác đốt cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 

 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

さ
～
そ 

Bao bì loại rác đốt được 

 Tráng sạch bên trong 
Không phải là giấy tạp 

た
～
と 

Vì có bọc chất chống thấm , nên bỏ vào bao rác đốt cháy 

Tham khảo trang 37 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tham khảo trang 37 

清掃リサイクルセンター21へ直接持ち込む（有料） 

な
～
の 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

 は
～
ほ 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Bao bì loại rác không đốt được 

 
ま
～
も 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

や
～
よ 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
 

ら
～
ろ 

Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Rữa sạch , để khô 
Dùng dây buộc lại 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
わ Đồ bị vỡ , hãy lấy giấy gói lại và ghi 「割れ物」 

Bao bì loại rác không đốt được 

 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
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Chú ý cách vứt rác 

Thùng 
※Thùng nhôm ・
thùng sắt thì đưa đến 
khu gom phế liệu nơi 
khu phố mình ở 

Loong Nhôm・sắt Bao bì đựng loong 

 bình Gas nấu nếp Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Nắp bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy Loong có Gas 
Thùng thiếc 18 lít  Tham khảo trang 13 

Bao bì loại rác không đốt được 

 
Tráng sạch và ép dẹp lại 

Thùng phuy Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Quạt thông khí Bộ phận chính Bao bì loại rác không đốt được 

 Dao mở hộp Loại bằng kim loại 

Máy sấy 
食器・布団用 もえないごみ袋 
Loại sấy áo quần（Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế） Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 
Tham khảo trang 42 và 43 

Bao chống ẩm 
Loong thực phẩm hộp Loại bằng săt・nhôm Bao bì đựng loong 

 Giấy cảm ứng nhiệt độ Phiếu tính tiền ・giấy Fax Bao bì loại rác đốt được 

 Bản hiệu Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
 Bọc giấy lốc Bear Bao bì loại rác đốt được 

 

Cây 

loại dài Loại rác kích cở lớn 

 Cành cây・lá Bao bì loại rác đốt được 

 直径 10ｃｍ以上・根っこ 
Gỗ ván ・gỗ ・Cấy thân tròn Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
 

Bàn phím máy Vi 
tính 

Loại loại nhạc khí Bao bì loại rác không đốt được 

 Dùng cho pasocon 

Ổ chìa khóa Bằng gỗ ・bằng nhựa 
Bằng kim loại 

Đàn Guitar Loại rác kích cở lớn 

 Kick Board . Xe đẩy trượt Bao bì loại rác không đốt được 

  
Búa gỗ Bao bì loại rác không đốt được 

 Thảm lót nhà bếp 
Giá , kệ nhà bếp Loại rác kích cở lớn 

 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Chày (kine) Loại rác kích cở lớn 

 Thùng gỗ Bao bì loại rác không đốt được 

 Áo quần Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Thang chử A Loại rác kích cở lớn 

 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tủ , kệ Loại rác kích cở lớn 

 Phụ kiện Loại dùng cho Ôtô Loại rác kích cở lớn 

 Vali , két Loại đi du lịch ・thùng chở động vật Loại rác kích cở lớn 

 Bếp Gas dùng ngoài trời Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Bình trà Bình đất ・sành ・kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

 Máy nấu nước nóng Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Hộp giấy đựng sữa 
Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Sách giáo khoa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Bột keo dán tường Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Kệ gương Loại rác kích cở lớn 

 Chậu nuôi các kiểng Bằng chai ・bằng nhựa Bao bì loại rác không đốt được 

 
Két sắt 

Loại xách tay 
Loại chống lửa Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

か 
 

き 
 

Bao bì loại rác không đốt được 

 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 

Loại sấy chén bát ・sấy áo quần 

Cành lớn trên 10cm・rễ cây 



Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 
 

Chú ý cách vứt 
 Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Dùng dây buộc lại   Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt 
 

 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Lây giấy bọc lại và ghi 「くぎ」 
Bao bì loại rác không đốt 
 

Nếu quá nhiều thì xin hỏi trung tâm tái sử dụng tài nguyên 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt 
 
Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí Tham khảo trang 44 

Dùng giấy bọc lại 

Dùng giấy bọc lại và ghi「金串」 
Tham khảo trang 6 

  Loại không có nhãn cho hàng nhựa , được phân loại rác đốt 

Bao bì loại rác không đốt 
 

Rữa sạch bùn đất , không nhận khi chỉ có một chiếc   Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 Bao bì loại rác đốt được 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 Bao bì loại rác không đốt 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
 Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt 
 
 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Bao bì loại rác đốt được 

 
Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi . 
Đưa đến tiệm 

Bao bì loại rác đốt được 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 Bao bì loại rác không đốt 

 
 Dùng hết và tráng sạch 

Dùng hết và tráng sạch 
Dùng hết và tráng sạch 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 Dùng hết và tráng sạch 
Loại có thủy ngân , xin đem đến nơi thu gom tài nguyên 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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Cọc , cừ 
Bằng đá 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Bằng cây gỗ ・bằng nhựa Loại rác kích cở lớn 

 Ống bơm Bơm xe đạp・bơm bóng 
Súng hơi Trừ loại đồ chơi 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Máy lọc không khí Bao bì loại rác không đốt 
Thùng bảo quản đồ lạnh Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt 

 Đinh Bao bì loại rác không đốt 
 Búa nhổ đinh 

Cỏ Rũ sạch đất cát , để khô Bao bì loại rác đốt được 

 Máy cắt cỏ Lấy hết xăng nhớt ra Loại rác kích cở lớn 

 

Dây xích 

Loại bằng nhựa cứng 
Loại bằng kim loại 
Xích bánh xe chạy tuyết 

Tăm 
Bằng tre ・bằng cây ・bằng nhựa 

Bao bì loại rác đốt được 

 Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt 
 

Hộp thuốc tây ・bao 
bì 

Bằng giấy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 

 Ống son 
Giày ( ngoại trừ giày cao ống ・giày bốt) bằng da , da nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Vớ, tất Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Mút , đệm Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

 Cào cỏ Loại rác kích cở lớn 

 Găng tay bóng chày bằng da , da nhựa 
Cây thông Noel Loại bằng nhựa cứng Loại rác kích cở lớn 

 Kẹp móc Loại bằng kim loại 
Xe lăn Loại rác kích cở lớn 

 Nắp mương nước 
Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Bút màu bằng sáp 
Bóng đền ngũ 
Giấy dán (dán tường nhà ) 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Găng tay (loại vải dày) 

Bóng đền Tuýp 
Bóng đèn neon Loại bằng kim loại・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt 

 
 

Máy tính Bao bì loại rác không đốt 
 
 

Điện thoại cầm tay 
Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Sợi len 
Lồng chim , chó 

 

Loại bằng nhựa cứng・Loại bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 

 Máy Game Loại cho gia đình 

Ống , chai mỹ phẩm 

Loại bằng nhựa 
ứ  

Bao bì để rác nhựa 

 Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt 
 
 

bằng thủy tinh Bao bì đựng ve chai 

 Tủ kệ giày dép Loại rác kích cở lớn 

 Lọ đựng nước tương Loại bằng nhựa 
ứ  

Bao bì để rác nhựa 

 Máy đo huyết áp Loại bằng Pin Bao bì loại rác không đốt 
 
 

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 
や
～
よ 

ら
～
ろ 

わ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

く 
 

け 
 



Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
     

 

あ
～
お 

Loại bằng kim loại・Loại cao su , hay bằng nhựa bỏ vào rác không đốt cháy 

 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Lấy giấy cuốn lại và ghi     「剣山」 

か
～
こ 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 

さ
～
そ 

Bó chung lại với giấy báo 

Bao bì để rác nhựa 

Tham khảo trang 

た
～
と 

Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Tráng sạch bên trong 

 Bao bì để rác nhựa 

な
～
の 

Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý môn thu gom 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

は
～
ほ 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 
Tráng sạch và ép dẹp lại 

Nếu loại lớn thì đem ra tiệm thu hồi môn thu gom 

Bao bì loại rác đốt được 

ま
～
も 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 
Loại giấy được gia công đặc biệt , nên không phân loại giấy tạp 

Bao bì để rác nhựa 

や
～
よ 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 
Bao bì loại rác đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý môn thu gom 

ら
～
ろ 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 

わ 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 
Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
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Thảm trãi hiên nhà Bằng vải Bao bì loại rác đốt được 

Dụng cụ tập thể hình Bao bì loại rác không đốt được 

Ổ kim ( Trong bình 
ắ  h ) 

Bao bì loại rác không đốt được 

Dụng cụ kiếm đạo 

Kiếm cụ , áo quần kiếm sĩ Bao bì loại rác đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Khung che mặt ・Áo giáp Bao bì loại rác không đốt được 

Dụng cụ kiếm đạo・Kiếm 
t  

Loại rác kích cở lớn 

Máy xới Thành phố không thu gom loại rác nầy thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Công cụ Bao bì loại rác không đốt được 

Thùng đồ nghề Bao bì loại rác không đốt được 

Giấy quãng cáo Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Hộp đựng trà 

 

Bao bì ngoài 
Bao bì ngoài Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Loong (long sắt ) Bao bì đựng loong Tráng sạch bên trong 

 Trục dây điện 
Tấm ván hợp chất Những thứ sử dụng chế 

 đồ dù   hà 
Bao bì loại rác không đốt được 

Chai đựng Cafe bột Bao bì đựng ve chai 

Nắp chai Cafe Loại bằng nhựa 
ứ  Máy chế Cafe Bao bì loại rác không đốt được 

Máy nấu nước loại 
hỏ 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Chiếu Bằng cây cói・
Bằ  l  

Loại rác kích cở lớn（Dùng dây buộc lại） 

Bàn ngồi sàn 
 

Bộ sườn・tấm mặt bàn・
đệ   hủ 

Loại rác kích cở lớn 

Ly Thủy tinh・bằng kim 
l i bằ  à h 

Bao bì loại rác không đốt được 

Đàn Koto Loại rác kích cở lớn 

Loong sữa bột long sắt Bao bì đựng loong 

Máy Coppy Loại dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được 
 
Đồ nhựa Gang tay ・ Giày cao ống 

ống nhựa Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 Thùng đựng gạo Loại rác kích cở lớn 

Bao đựng gạo 
Bằng giấy Bao bì loại rác đốt được 

Loại bằng nhựa cứng 

Đồ đánh Golf 
Chày đánh Golf・Giỏ 

 
Loại rác kích cở lớn 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 Bạt・Con chốt .v.v… Bao bì loại rác không đốt được 

Giày ・bóng Golf ・Bao 
t  

Bê tông Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Thùng , két Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Ván ép Thành phố không thu gom loại rác nầy Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý môn thu gom 

Bếp Ga Bao bì loại rác không đốt được 

Khung chắn Loại dùng cho súc vật Loại rác kích cở lớn 

Đèn Pin 
Tấm trượt sóng Loại rác kích cở lớn 

Bệ ngồi Bằng gỗ・bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 Tủ , kệ Loại rác kích cở lớn 

Bút xạ Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 

Cần câu  
Loại rác kích cở lớn 

 

 

け 
 

こ 
 

さ 
 



Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Chú ý cách vứt 
 Rữa sạch , để khô 

Bao bì loại rác đốt được 
Làm sạch bên trong , lấy nắp ra 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tham khảo trang 6 

Hạn tới 6 khung  Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 
  

 

Dùng dây buộc lại 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Đồ bị vỡ , hãy lấy giấy gói lại và ghi 「割れ物」 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Lấy giấy cuốn lại và ghi 「カミソリ」 
Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Dùng dây buộc lại 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
đổ hết đất ra 

Bao bì loại rác không đốt được 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho ：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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Rượu 

Hộp giấy (mặt trong màu trắng) Nơi thu gom rác tài nguyên tái 
ế （紙パ ク） 

Hộp giấy (mặt trong màubạc) 

Chai rượu lớn・Ly thủy tinh Bao bì đựng ve chai 

 Bàn Salon Loại rác kích cở lớn 

Giấy tạp Nơi thu gom rác tài nguyên tái 
ế （雑がみ） Khung cửa Loại bằng săt・nhôm 

Tạp chí Truyện tranh .v.v.. Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（雑誌） Đệm ngồi Trên hai cái thì hãy buộc lại Loại rác kích cở lớn 

Ghế bố Loại rác kích cở lớn 

Dĩa giấy ・ nhựa 
Bằng thủy tinh ・bằng sành・bằng 

  
Bao bì loại rác không đốt được 

Rá , rỗ lưới Bằng tre ・bằng nhựa 
Loại bằng kim loại 

Rá tam giác 
Loại bằng nhựa cứng 
Loại bằng kim loại 

Chân máy ảnh Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Kiếng râm Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Vòi xịt nước 
Dép , dép sandal 
Gương bàn 3 tấm Loại rác kích cở lớn 
Xe 3 bánh Loại rác kích cở lớn 
Lồng nuôi (côn trùng) Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

Ra giường Bằng vải Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（衣類） 

Đĩa nhạc 
Đĩa Bao bì loại rác đốt được 

Máy hát đĩa 
Máy hát băng 

Tấm bạt Dùng ngoài trời Bao bì loại rác không đốt được 
Bạt chống thấm Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Máy cạo râu Bằng điện・loại lưỡi dao Bao bì loại rác không đốt được 
Đệm nằm gắn điện nam châm 

Nam châm 
Từ điển Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑誌）    Áo quần lót Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（衣類） 

Lò nướng bằng than củi 

thuốc dán 
Xe đạp Loại rác kích cở lớn 
Các linh kiện xe hơi Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Kiếm tre Loại rác kích cở lớn 
Máy cắt cỏ Loại cho gia đình Loại rác kích cở lớn 
Cỏ sân vườn Bao bì loại rác đốt được 
Nồi cơm điện 
Bút chì bấm Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Vòi nước 
Kèn bằng tre 
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cách bỏ 

 

Chú ý cách vứt rác 
Khung nhà để xe 

Tranh , ảnh 
Máy ảnh 

Con đội , nâng 

Xuỗng 

Đàn 3 dây 
Thìa đơm cơm bằng 
ỗ 

Đá sạn 

Giấy tài liệu đã cắt 

Bộ đèn trần nhà 
Chai đựng nước gội 
đầ b  bì 

Báo tuần san 
Máy xay sinh tố 

Thảm trải 
Áo quần nhu đạo 

Thùng bảo quản 

Máy cắt hủy giấy tài 
liệ  

Máy nấu nước nóng 
Bình chữa cháy 
Tro từ lò đốt 

Lò đốt (loại dùng 
trong nhà ) 

Khung cửa giấy 
Máy lọc nước 
Các loại đèn điện 
Bình nước tưới cây 

Máy hút ẩm 
Thuốc diệt cỏ 

Máy rữa chén bát 
Tủ đựng ly chén 
Xe đẩy mua hàng 
Thảm cỏ nhựa 

Giấy báo 
Đèn thủy ngân 
Hồ nuôi cá 
Bình oxy 
Kiếng bơi lặn nước 

Fim 

Dầu ăn 

Chén dĩa 

Loại bằng nhựa cứng 
Loại bằng kim loại 

Bằng tre ・bằng cây ・
bằ  h  

Loại bằng nhựa 
ứ  

Bằng gỗ ・bằng nhựa・
Bằ  iấ  
Loại bằng kim loại 

Loại dùng trong phòng 

Loại bằng sắt 

 Lọai làm bằng Xi măng 

Loại bằng nhựa cứng 
Dầu ăn (dầu thực 

vật) 

Dầu ăn (dầu động vật) 

Bằng gỗ ・bằng nhựa 
Thủy tinh・bằng kim 
l i bằ  à h 

Loại bằng kim loại・Bằng 
h i bằ  h  

Loại bằng nhựa cứng 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 
 

Loại rác kích cở lớn 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 
 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 
 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Loại rác kích cở lớn(Dùng dây buộc lại) 

Loại rác kích cở lớn(Hạn tới 6 khung) 

Loại rác kích cở lớn 
Loại rác kích cở lớn 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế
（新聞） 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế
（雑誌） 

Bao bì loại rác không đốt được 

Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí  Tham khảo trang 44 

 

Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí  Tham khảo trang 44 

Bao bì để rác nhựa 

 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại 

   

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn  

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

thì đem đến tiệm chuyên môn 
  

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Loại bằng thủy tinh thì cho vào bao rác không đốt được 

Dùng dây buộc lại 

Đồ bị vỡ , hãy lấy giấy gói lại và ghi 「割
 

Trộn vào chất làm đong cứng hoặc cho thấm vào giấy 

 
Bỏ vào trong chai nhựa vặn kín 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Bóng đền Tuý, xin đem đến nơi thu gom tài nguyên 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 

Dùng dây buộc lại 
Tráng sạch bên trong  Ống bơm, Bao bì loại rác 

  

 

Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi  Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi  

あ
～
お 

か
～
こ 

さ
～
そ 

た
～
と 

な
～
の 

は
～
ほ 

ま
～
も 

や
～
よ 

わ 

ら
～
ろ 

 

Không đốt tại nhà  Bao bì loại rác đốt được 
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Chú ý cách vứt 
 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tráng sạch bên trong 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không đốt được 
Loại dùng dầu lửa thì hãy hút hết dầu ra Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 Bao bì loại rác đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom  Cát lót chuồng thú vật, Tham khảo trang 32 

 Rữa sạch bùn đất , không nhận khi chỉ có một chiếc Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt chá4y 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
  Giấy goi, bao bì để rác nhựa  

 
Bao bì loại rác không đốt được 
Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Dùng hết và đục lỗ 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Bao bì loại rác đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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 Bình đông (nước) 
Loại bằng nhựa cứng 

Loại bằng kim loại 
Nồi cơm điện 

 Áo quần veston Nơi thu gom rác tài nguyên tái 
ế （衣類） 

Vali Loại rác kích cở lớn 

Tấm trượt tuyết 
Áo quần trượt tuyết・túi xách 

Giày 
Tấm trượt ・Cây chống Loại rác kích cở lớn 

Giày trượt băng 
Bản trượt có bánh Loại rác kích cở lớn 

Thước dây・thước đo Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

Xẻng Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

Lọ mực than 
Rèm che nắng (bằng tre , nứa) Bằng tre ・bằng nhựa Loại rác kích cở lớn 
Loong sắt Loại nước uống Bao bì đựng loong 

 Máy hát Bao bì loại rác không đốt được 
Bóp chà Loại bằng sợi thép 
Máy sưỡi Bằng Ga・bằng dầu lửa・điện Bao bì loại rác không đốt được 

Tất phụ nữ Nơi thu gom rác tài nguyên tái 
 （衣類） Ống hút Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 

Cát Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Giày thể thao Sneaker Nơi thu gom rác tài nguyên tái 

 （衣類） Khung lót . vạc 
 

Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

Ván trượt tuyết 
Tấm Loại rác kích cở lớn 
Áo quần trượt tuyết 
Giày Bao bì loại rác không đốt được 

Giày đinh bằng da・Loại bằng nhựa cứng 
Các nút móc kim loại 

 Cờ lê 
Loa máy hát Bao bì loại rác không đốt được 

Muỗng , thìa Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Loại bằng kim loại 

Đệm , tấm mút 
Loong có Ga Nơi thu gom rác tài nguyên 

 ế （危険物） 
Máng trượt ( đồ chơi trẻ em ) Loại rác kích cở lớn 

Quần Nơi thu gom rác tài nguyên tái 
ế （衣類） Miếng mút 

Máy ép ly quần 

 

Loại rác kích cở lớn 
Than Than củi ・than tổ ong 
Dép đi trong nhà 
Bát chà mè 
Đá bản Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Máy xay cám gạo Loại cho gia đình Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
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あ
～
お 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

か
～
こ 

Bao bì loại rác không đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Vì nhiễm mùi , nên không được phân loại giấy tạp 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

さ
～
そ 

Dùng hết và tráng sạch 
Dùng hết và tráng sạch 
Đồ bị vỡ , hãy lấy giấy gói lại và ghi 「割れ物」 

た
～
と 

Bao bì loại rác đốt được 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Vì nhiễm mùi , nên không được phân loại giấy tạp 

Bao bì loại rác không đốt được 

な
～
の 

Dùng hết và tráng sạch 
Tham khảo trang 42 và 43 
Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 

は
～
ほ 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

ま
～
も 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

や
～
よ 

Dùng hết và tráng sạch 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 ら
～
ろ 

Bao bì loại rác 
  

Loại có thủy ngân , xin đem đến nơi thu gom tài nguyên 

Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Bao bì loại rác không đốt 
 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
わ 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
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Chú ý cách vứt rác 
Tủ đựng áo quần Loại rác kích cở lớn 

Đồ dùng sinh lý 
Nồi hấp Bằng tre ・bằng cây Bao bì loại rác không đốt 

 
Áo len Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 Ống bơm dầu Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Bột thạch cao Loại phân dùng cho vườn 

rau gia đình 
Thùng đựng Xà bong Bằng giấy Bao bì loại rác đốt được 
Tượng đá Bao bì loại rác không đốt được 
Tấm ván thạch cao Thành phố không thu gom loại rác nầy thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Chai lọ đựng thuốc 
dán 

Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 
Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

Đồ sành , sứ Bao bì loại rác không đốt được 
Xi măng Thành phố không thu gom 

  ầ  
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Băng keo nhựa 
Giấy ép dán tường Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Hộp nhang , hương Bằng giấy Bao bì loại rác đốt được 
Bóng đèn cảm ứng 

Hộp đựng bột giặt 
Bằng giấy Bao bì loại rác đốt được Vì nhiễm mùi , nên không được phân loại giấy tạp 

Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 
Máy giặt Đồ điện tử có tiêu chuẩn 

ái hế 
Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Kẹp phơi áo quần Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Kéo cắt cành cây Bao bì loại rác không đốt được 
Dao mở hộp Bao bì loại rác không đốt 

 Quạt máy Bao bì loại rác không đốt được 
Bồn rữa mặt bằng cây・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Bồn rữa mặt Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Bình đế cắm hoa Bao bì loại rác đốt được Nếu đế có kim găm , xin bỏ vào bao rác không đốt được 

Ống nhòm Bao bì loại rác không đốt được 
Máy hút bụi 
Giày 

Chai nước sốt 
Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa Dùng hết và tráng sạch 

Bằng chai Bao bì đựng ve chai 

 Tấm phát điện ánh 
   

Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Bàn ghế Salon Loại ghế không có lò xo Loại rác kích cở lớn 
Loại ghế có lò xo 

Thoi trượt tuyết Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Soroban ( máy tính 

 Ống kẹp nhiệt Loại bằng Pin Bao bì loại rác không đốt được 
Ván chống cháy Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Dụng cụ thợ mộc Loại cho gia đình 
Trống Bao bì loại rác không đốt được 
Xe đẩy hàng Loại rác kích cở lớn 
Cân Bao bì loại rác không đốt được 
Gia cụ phòng ăn Bàn , ghế Loại rác kích cở lớn 

 

せ 
 

そ 
 

た 
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Chú ý cách vứt 
 Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí。Tham khảo trang 44 

Bao bì loại rác không đốt được 
Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí。Tham khảo trang 44 

 
Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí。Tham khảo trang 44 

 Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
Loại có bao bọc nylon xin cho vào bao rác cháy  Tham khảo trang 6 

 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 
Tham khảo trang 37 
Tham khảo trang 37 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Hạn tới 16 khung  Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 

Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì để rác nhựa 

Tham khảo trang 6 

 Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì để rác nhựa 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì loại rác đốt được 

Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Gọi đến công ty chuyên môn xây dựng , nhờ xử lý 

Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Dùng dây buộc lại 

Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì loại rác đốt được 

Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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 Máy đánh chử 

Lốp xe Xe đạp Bao bì loại rác không đốt được 
Xe Ôtô , xe máy 

 Dây xích bánh xe Loại cao su , hay bằng 
 Loại bằng kim loại 

Niềng bánh xe 
Gạch men Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Bao bì điện thư Nơi thu gom rác tài 
ê  ái hế （雑がみ） Máy cấy Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Khăn Nơi thu gom rác tài 
  ế （衣類） Bếp Gas để bàn Bao bì loại rác không đốt được 

Tre nứa 
Lá cành Bao bì loại rác đốt được 
Thân cây khô  Loại rác kích cở lớn 

Tăm tre 
Chổi tre Loại rác kích cở lớn 
Chiếu 
Rổ đựng áo quần Rổ đựng áo quần Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác không đốt được 
Bàn bóng bàn Loại rác kích cở lớn 
Thuốc chống mùi hôi Loại cho gia đình 
Lá chắn , Bảng đỡ 

 
Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác đốt được 

Thuốc lá 
Tàn thuốc , giấy bạc 

Bao gói bằng nylon 
Hộp ngoài Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Trứng Gà 

Vỏ trứng 
Loại giấy (hộp) 

Bằng nhựa (hộp) 
Thau Bằng gỗ ・bằng nhựa・

L i bằ  ki  l i 
Bao bì loại rác không đốt được 

Thần tài 
Mút chùi rữa Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác đốt được 
Ống nước Bằng kim loại . bằng nhựa . Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Bình , thùng Loại bằng kim loại・Loại bằng nhựa cứng Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Tủ áo quần Loại rác kích cở lớn 
Tấm cách nhiệt Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Trống tay gõ nhịp 
Con tạ Loại bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 

Thùng giấy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Dây xích (xích sắt) Loại cao su , hay bằng 
h L i bằ  ki  l i
 Máy cưa cầm tay Loại rác kích cở lớn 

Tủ kệ áo quần Loại rác kích cở lớn 
Quả địa cầu để bàn Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Ghế trẻ em ngồi xe Ôto Bao bì loại rác không đốt được 
Xác trà 
Bọc lưới chế trà Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Hòm đựng trà Loại rác kích cở lớn 
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あ
～
お 

  Bao bì để rác nhựa 

 
Rữa sạch và bóp dẹp lại 
Đồ bị vỡ , hãy lấy giấy gói lại và ghi 「割れ物」 

か
～
こ 

 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Dùng hết và tráng sạch 

Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 
Dùng dây buộc lại 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì để rác nhựa 

 
Bao bì loại rác đốt được 

Dùng hết và tráng sạch 

Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí Tham khảo trang 44 

 
 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Tham khảo trang 39 
 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Tham khảo trang 6 

Két Bia, Bao bì loại rác đốt được 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Loại nylon xin hãy cho vào bao rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tham khảo trang 6 
 Bao bì loại rác không đốt 

 Lấy Pin ra 

Lấy Pin ra ビ 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
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Chú ý cách vứt rác 

Loong trà 
Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Loại bằng sắt 

 

Bao bì đựng loong 

 Tách trà Bằng sành Bao bì loại rác không đốt được 
Chảo chiên Bao bì loại rác không đốt được 
Kim tiêm Kim mình sử dụng Thành phố không thu gom loại rác 

 
Hộp điều âm đàn Dùng cho âm nhạc 

Ruột bánh xe Loại ruột bánh xe đạp 
Tuýp đựng (sốt dầu 
trứng , nước mỹ 
phẩm .v.v..) 

Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 
Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt 

 
Dùng hết sơn 

Dao điêu khắc Bao bì loại rác không đốt được 
Giấy quãng cáo Nơi thu gom rác tài 

  ế（新聞） Thoi hốt rác Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Khung treo tranh ảnh Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Gậy Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

Đồ dùng 1 lần 

Bao bột sưỡi ấm Bao bì loại rác không đốt được 
Máy hình 
Máy lửa Nơi thu gom rác tài nguyên 

 ế（危険物） Bàn Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng・Bằng kim loại Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Đá đậy nắp lu 
Xô nhựa Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 
Đất Thành phố không thu gom loại rác 

 Lu , bồn Bằng sành・bằng kim loại 

 

Bao bì loại rác không đốt 
 Đồ chơi bằng thỏi gỗ Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 

Dao cắt móng tay 

Vật dụng câu cá Cấn câu（Bằng tre・Loại bằng nhựa cứng） Loại rác kích cở lớn 
Gấc , lưỡi câu , trục quay Bao bì loại rác không đốt được 

Máy trị liệu csóng điện Loại cho gia đình Bao bì loại rác không đốt được 

Mán hình Máy vi tính Thành phố không thu gom loại rác 
 Máy chiếu phim Thành phố không thu gom loại rác 
 

Hộp đựng giấy chùi miệng Nơi thu gom rác tài nguyên 
 ế（雑がみ） 

Đĩa nhạc DVD , Loại 
đĩa xanh 

Bao gói bằng nylon Bao bì để rác nhựa 
Đĩa hát Bao bì loại rác đốt được 
Máy hát 

Bàn Thân bàn Loại rác kích cở lớn 
Khăn trãi bàn Nơi thu gom rác tài nguyên tái 

ế（衣類） máy hát Băng nhạc Bao bì loại rác không đốt được 
Xe đẩy Loại rác kích cở lớn 

Bao thư Nơi thu gom rác tài nguyên 
 ế（雑がみ） 

Túi bảo quản xách tay 

Máy ảnh kỹ thuật số 
Máy ảnh Bao bì loại rác không đốt được 

Đồng hồ Bao bì loại rác không đốt được Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi . 

Bao bì loại rác không đốt được 
Tấm đệm lót ghế ngồi Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Chú ý cách vứt 
 Gỡ lớp nylon bên ngoài Tham khảo trang 6 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Đưa đến Công ty xây dựng ・Công ty chuyên môn xử lý 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Bao bì loại rác không đốt 

 Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Tham khảo trang 42 và 43 

Bao bì loại rác không đốt 
 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào  Loại bằng thủy tinh thì cho vào bao rác không đốt được 

Bao bì loại rác 
  Bao bì loại rác không đốt 
 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác không đốt 

 Bao bì loại rác không đốt 
 Bao bì loại rác không đốt 
 Bao bì loại rác không đốt 
 Dùng dây buộc lại 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác không 

  Bình điện thì xin hỏi tại các cửa tiệm bán xe  

              Bao bì loại rác không đốt 
 Bao bì loại rác không đốt 
 

Bao bì loại rác không 
  Bao bì loại rác không đốt 
 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Dùng giấy bọc lại và ghi「電球」 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt 
 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì loại rác không đốt 

 Hãy liên hệ với Seiso Senter 21 (mất phí) 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu 
ồ   

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

 

Loại Pin 
 Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí  Tham khảo trang 44 

 Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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 Sổ tay Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑が ） 
Cục tạ Loại rác kích cở lớn 
Sắt thép vụn Thành phố không thu gom 

  ầ  Ống sắt Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Ngói kim loại 

Khăn tay 

 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（衣類） Găng tay Bằng vải , bằng da, bằng nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（衣類） Tivi Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Máy Game Tivi 
Kệ , tủ để Tivi Loại rác kích cở lớn 
Thẻ điện thoại 

Hàng điện tử 

Đệm ngồi sưỡi điện 
Thảm điện Loại rác kích cở lớn（Dùng dây buộc lại 

Máy chống Muổi 
Nồi cơm điện 

Máy cạo râu 
Ấm điện nấu nước 
Dây điện Bao bì loại rác không đốt được 
Bàn ngồi dướn sàn 

 
Loại rác kích cở lớn 

Bếp nấu 
Xe đạp Loại rác kích cở lớn 
Giàn đèn để bàn 
Máy sưỡi 

Tong đơ cắt tóc 
Bình nấu nước 
Mền điện Loại rác kích cở lớn（Dùng dây buộc lại 

Bóng đèn  
Bao bì loại rác không đốt được 

Điện tử 

Đàn Organ Loại rác kích cở lớn 
Tự điển 

Máy hấp Bao bì loại rác không đốt được 
Ống kẹp nhiệt 

Đàn Piano 
Ống nhòm thiên văn Bao bì loại rác không đốt được 

Máy tính Cộng trừ Bao bì loại rác không đốt được 

Pin 

Loại Pin tròn  
Loại pin nút 

Thành phố không thu gom loại rác nầy Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi . 

Bình điện xe Ôto , Bình điện xe đạp điện 

 Lều , trại Bằng vải , Bằng bạt nylon Bao bì loại rác không đốt được 
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Thành phố không thu gom loại 

  
Hỏi ở tiệm bán 

 
Thành phố không thu gom loại 

  
Hỏi ở tiệm bán 

 Loại rác kích cở lớn Bình điện thì xin hỏi tại các cửa tiệm bán xe  Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt được 
Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Bao bì loại rác không đốt được 

Thành phố không thu gom loại rác 

 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Chó bị chết：Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Tráng sạch  Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Lấy hết dầu ra 
Pin thì đem đến tiệm thu hồi  Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi . 

 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bằng tre ・Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Dùng giấy bọc lưỡi liềm lại và ghi 「刃物」 

Cho thấm vào vải , để khô 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Dùng hết sơn 
Dùng hết và đục lỗ  Tham khảo trang 38 
Tráng sạch  Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
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Chú ý cách vứt rác 
Xe chạy điện Xe đẩy hàng 

Xe lăn 
Xe đạp 
Mũi khoan・cưa Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 

Bàn 
  
 Máy tập chạy bộ 

Dầu chiên xào Chỉ thu loại thực vật 
Máy điện thoại 

Khung cửa Bằng gỗ Loại rác kích cở lớn（Hạn tới 6 khung） 

Cánh cửa Loại bằng kim loại 
Lưới (lưới cá) 
Đá mài dao 

Vòng tâm trong cuộn giấy vệ sinh Tham khảo trang 6 
Bàn chải bồn cầu 
Bệ ngồi bồn cầu 
Áo quần nhu đạo 

Đèn pha 
Hàng sành , sứ Đồ bị vỡ , hãy lấy giấy gói lại và ghi 「割れ物」 

Lò nướng 
Xác chết súc vật 
Bao, hộp đựng đậu hủ Loại bằng nhựa 

 
Bao bì để rác nhựa 

 Dầu lửa Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Can đựng dầu lửa Bao bì loại rác không đốt 

 Đồng hồ Bao bì loại rác không đốt được 
Đất cát Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Hộc tủ gắn trên tường Loại rác kích cở lớn 

Tôn lợp nhà Bằng kim loại hay bằng nhựa cứng 
Loại rác kích cở lớn（Hạn tới 6 

khung） 

Dùng dây buộc lại 

Ống mực máy in Bao bì loại rác đốt được 
Nồi đất 
Tuốc vít 

Máy sấy tóc 
Trống nhạc cụ 
Thùng phuy Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Vali (đi du lịch) Loại rác kích cở lớn 
Máy tuyền tin Bao bì loại rác không đốt được Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 Bàn nhảy lò xo Loại rác kích cở lớn 
Lồng chim Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Máy khoan Khoan tay・khoan điện Bao bì loại rác không đốt được 

Sơn 
Lượng sơn còn ít Bao bì loại rác đốt được 
Nước sơn còn nhiều Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Thùng sơn 
Loong Bao bì loại rác không đốt được 
Lọai có Ga Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế

（危険物） 
Mâm ( dùng cho bàn ăn) Loại bằng xốp Bao bì để rác nhựa 

 

cách bỏ 

 

Bao bì loại rác không đốt được  

Bỏ vào trong chai nhựa vặn kín 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế

（雑が ）  

Bao bì loại rác không đốt được   
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Chú ý cách vứt 
 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 

Bao bì loại rác đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Có chế độ hổ trợ khi mua máy xử lý rác sống  Tham khảo trang 4 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Cành cây , lá ,Tham khảo trang 14 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

  Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Lấyiấy bọc lại và ghi「はり」 

Bao bì loại rác đốt được 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Loại bằng đất , bằng đá cho vào bao rác không đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Hỏi ở tiệm bán 

 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
 
 
Dùng dây buộc lại 
Tham khảo trang 39 
Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 

Bao bì để rác nhựa 
Dùng hết và tráng sạch 
Làm sạch bên trong , lấy nắp ra 
Dùng hết và tráng sạch 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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 Máy tập thể dục Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Bàn trang điểm Loại rác kích cở lớn 
Cúp Bằng kim loại hay bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

Dao Loại bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 

Dày cao ống Loại cao su , hay bằng nhựa 

Bệ rữa chén bát Loại rác kích cở lớn 
Dao , mác Bao bì loại rác không đốt được 
Đệm đắp (loại mõng ) Loại rác kích cở lớn 

Giỏ xách đeo vai Bằng vải Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Máy định vị 
Nồi niêu Bằng nhôm・Bằng sành・bằng kim loại 

 Rác sống  

 

Vắt hết 
 

Bao bì loại rác đốt được 
Máy xử lý rác sống Loại dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được 
Dây thừng Bằng cây đay 
Dây nhảy Bằng vải・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được Nếu được hãy cuốn lại 
Giường 2 tầng Nếu được thì tháo gỡ ra Loại rác kích cở lớn 
Các loại cây trong vườn 

Búp bê Bằng giấy・Loại bằng nhựa cứng 
Bằng sành・Bằng Đất・Loại bằng kim loại 

Hộp đựng búp bê 
 

Bằng chai・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác không đốt được 

Thú nhồi bông Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Kim may Bao bì loại rác không đốt được 
Cám gạo 

Cà vạt Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Xác mèo chết 
Ốc vít 
Dây chuyền Bằng đá・Loại bằng kim loại 
Lưới (dùng trong vườn) Dùng chấn trong vườn nhà Bao bì loại rác không đốt được Dùng dây buộc lại 
Bao đệm ngũ 
Bột nắn Bằng Giấy ・Dầu ・Gỗ 

 

Bao bì loại rác đốt được 
Máy nông cơ Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Tấm nylon dùng 

  
Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Thuốc trừ sâu Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Bình bơm thuốc trừ sâu 
Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
bằng thủy tinh Bao bì loại rác không đốt 

 
Cuốn tập Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑誌） Máy tính xách tay Loại được tái sử dụng Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Cưa Công cụ Bao bì loại rác không đốt được 

Rong biển 

bao bì 
Loong sắt Bao bì đựng loong 

 Chai Bao bì đựng ve chai 

 Thuốc dán (dùng cho văn phòng) Loại bằng nhựa cứng Bao bì để rác nhựa 

Lấy giấy gói lại và ghi 「ガラス」 
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Chú ý cách vứt rác 
Kèn Acmonica 
Than 
Xe máy 
Gạt tàn thuốc 

Ống Tuýp 

Ốp kẹp giấy tờ 
Vỉ đập ruồi 

Thiếp bưu điện 

Cân 
Thú vật ướp Phọc 

ô  Bóng đèn tròn 
Cọ quét sơn 

Racket (cái vợt) 
Kéo cắt 
Đũa 
Thang 

Áo quần ngũ 
Đồng hồ treo tường 

Khăn tắm 
Đệm lót trước phòng tắm 

Máy tính 
Chổi lông 
Máy Pachinko 
Đạn khói 
Bình Acquy 

Xô , chậu 

Chày đánh banh (Bóng chày) 

Tấm xốp 
Cầu lông 
Hoa 

Pháo hoa 
Máy sưỡi 
Bàn chải đánh răng 
Tuýp kem đánh răng 
Lưỡi dao 
Dù che 

Kim 
Dây kẽm 

Tôngđơ hớt tóc 

Máy phát điện 

Dầu nhớt đã sử dụng 

Thủy tinh・bằng kim loại・bằng sành 

Ghế . Giường 
Dầu ăn (dầu thực vật) 

Dầu ăn (dầu động vật) 
Nhớt máy 
Loại bằng nhựa cứng 

Loại thường・loại kỹ thuật số 

Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 
Bằng kim loại 

Bằng gỗ・Bằng tre・Loại bằng nhựa 
 

Bằng gỗ・Bằng tre・Bằng kim loại 

Bằng vải・Loại bằng nhựa cứng 

Loại được tái sử dụng 
Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 

Bằng gỗ・bằng nhựa・Bằng kim loại 

Loại bằng nhựa cứng 
Vợt bằng gỗ・bằng nhựa (cả cầu lông) 

Bằng nhớt・bằng nước nóng 

Loại bằng nhựa cứng 

Loại dù dã ngoại 

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  
Bao bì loại rác không đốt được  
Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  
Bao bì loại rác không đốt được  

Bao bì loại rác không đốt được  

Loại rác kích cở lớn 

Loại rác kích cở lớn 

Loại rác kích cở lớn 

Loại rác kích cở lớn 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Thành phố không thu gom loại rác 

 

Thành phố không thu gom loại rác 

 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì để rác nhựa 

Bao bì để rác nhựa 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑がみ） 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（廃食用油） 

Thành phố không thu gom loại rác 

 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 

Pin,   Tham khảo trang 26 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Chỉ được 1 máy Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

 

Nếu được hãy cuốn lại 
Lấyiấy bọc lại và ghi「はり」 

Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 
Dùng hết và tráng sạch 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Tẩm nước thật ướt trước khi đem bỏ rác 

Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được  
 

Nếu được thì tháo gỡ ra 

Tẩm nước thật ướt trước khi đem bỏ rác 

Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được  
Tham khảo trang 39 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 

乾電池は資源回収場所へ 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 

Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được  
Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「はさみ」 

Lấy giấy bọc lại và ghi 「電球」 

Không phải là loại rác nhựa 

Tham khảo trang 6 
 

Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt cháy được  

Gỡ kim kẹp ra , bìa giấy phân loại giấy tạp 

Bỏ vào trong chai nhựa vặn kín 
Trộn vào chất làm đong cứng hoặc cho thấm vào giấy 

Không đốt tại nhà 
Tham khảo trang 39 
 Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt 

 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

  

は 
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Chú ý cách vứt 
 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Bao bì loại rác không đốt được 
Những cái  b ị  bẫn ,  xin bỏ  vào rác  đố t  cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì đựng loong 

 
Đem trả lại tiệm đã mua 

Nắp chai bỏ vào rác không đốt được . Nếu được đem trả lại tiệm bán 

Bao bì loại rác không đốt được 
Lấy giấy cuốn lại và ghi 「カミソリ」 
Lấy Pin ra 

Bao bì ngoài, bao bì để rác nhựa 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Tham khảo trang 28 

Bao bì loại rác không đốt được 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Bao bì loại rác không đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Loại ngắn dưới 1 m bỏ vào bao rác đốt được 

Dùng dây buộc lại 
Có bọc Nylon chống thấm , nên không được phân loại giấy tạp 

Bao bì để rác nhựa 
Làm sạch bên trong , lấy nắp ra 
Dùng hết và tráng sạch 

Bao bì loại rác không đốt được 
Tham khảo trang 6 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Loại giấy thường thì được phân loại giấy tạp 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

 ：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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 Tấm đế , (để hàng chuyên chở) Bằng gỗ ・bằng nhựa Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Tấm đế (dùng để tranh ảnh) Bằng gỗ ・bằng nhựa 

Móc áo quần Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 
Bằng kim loại 

Khăn tay Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Hộp cơm Bằng kim loại 
Mũi hàn chì 
Chi đục , khoan lỗ 

Dây , nịt Bằng vải , bằng da , da nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Giỏ xách tay Bằng vải , bằng da , da nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Bửng xe Ôtô Các linh kiện xe hơi Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Búa Bao bì loại rác không đốt được 
Kèn thổi ống Bao bì loại rác không đốt được 
Đàn Piano Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Máy sưỡi Loại dùng nhớt Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Loại dùng điện ・loại dùng ga Bao bì loại rác không đốt được 

Chai bia 
Loong Nhôm 
Két Bia Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Chai Bao bì đựng ve chai 

 Dù đi nắng 
Dao cạo râu Dao cạo Bao bì loại rác không đốt được 

Máy Video 

Máy quay phim Bao bì loại rác không đốt được 
Hộp đựng Bao bì loại rác đốt được 
Băng 

Máy phát hình 
Tủ kệ đặt Búpbê Bao bì loại rác đốt được 
Búp bê Bao bì loại rác đốt được 

Nylon 
Tấm bạt 
Nhà lồng Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Ống 

Chum húi than Bằng sành・bằng kim loại 

 

Bao bì loại rác không đốt được 
Dây Chỉ ・ giấy ・ nhựa Bao bì loại rác không đốt được 

Sách tự điển Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑誌） 
Bao đựng phân 

Bằng giấy Bao bì loại rác đốt được 
bằng nhựa 

Chai Thủy tinh Bao bì đựng ve chai 

 bằng nhựa Bao bì để rác nhựa 
Kim bấm Bằng kim loại・bằng nhựa 

Kẹp giấy tờ 
Bằng giấy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑がみ） 
bằng nhựa 
Bộ phậm kim loại 

Máy Fax Chỉ nhận loại dùng trong gia đình 

Giấy Fax Giấy cảm ứng nhiệt độ Bao bì loại rác đốt được 
Tủ vải nhựa treo áo quần Loại rác kích cở lớn 

 

Bao bì loại rác đốt được 
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Xin lấy hết dầu ra 
Bao bì để rác nhựa 
Bao bì loại rác đốt được 

Tham khảo trang 6 
Xả không khí ra và cuốn lại 

Bao bì loại rác không đốt được 
Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt 

 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì để rác nhựa 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Xóa hết giữ liệu 

Bao bì loại rác không đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí  Tham khảo trang 44 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
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Chú ý cách vứt rác 
Máy sưỡi điện đốt dầu Bao bì loại rác không đốt được 

Fim (Phim chụp ảnh) 
Hộp nhựa 

Fim 
Giày ủng bằng da , da nhựa Bao bì loại rác đốt được 

Phong bì Bằng giấy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑がみ） 
Bể bơi (trẻ em) bằng nylon Bao bì loại rác không đốt được 
Bong bóng Bằng chai・Bằng kim loại 
Kèn Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 

Nĩa Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 

Khăn lau sàn Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Khung cửa giấy Loại rác kích cở lớn（Hạn tới 6 khung 

Nắp 

Bằng gỗ Bao bì loại rác đốt được 
Loại bằng nhựa cứng 

Bằng kim loại 
Khung để sách Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng・Bằng kim 

 Bàn thờ Phật Loại rác kích cở lớn 
Hộp bút Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt 

đ  
Các loại đệm Đệm trải ・Đệm đắp Loại rác kích cở lớn 

Máy sấy Đệm mền 
Cây đập bụi đệm Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 

Thìa có lỗ 
Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được 
Bằng kim loại 

Chảo chiên xào 
Rèm song kéo Bằng kim loại・Loại bằng nhựa cứng・Bằng gỗ Loại rác kích cở lớn 
Máy đo sức khỏe đeo lưng Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
 
Bàn chải Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 

Bằng kim loại 
Chip ghi nhớ Bao bì loại rác không đốt được 

Đồ chơi lắp ráp Loại bằng nhựa cứng Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 
Đế cắm hoa Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng・Bằng sành・Bằng kim loại Không phải là loại rác nhựa 
Xích đu Loại dùng trong vườn nhà Loại rác kích cở lớn 
Thùng , bồn trồng hoa Loại bằng nhựa cứng・Bằng sành Bao bì loại rác không đốt được 
Máy in Loại cho gia đình 
Tấn bản in Những thứ sử dụng chế tạo đồ dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Bạt màu xanh Loại cho gia đình 
Máy xay trái cây , máy đánh trộn bột 

Ghế ngồi tắm Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 
Nồi cơm điện Bằng kim loại Thành phố không thu gom loại rác nầy 

 Máy chiếu màn hình Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 Xi măng đúc bằng Bê tông 
Khuôn gỗ (đồ chơi trẻ em) Bằng gỗ・Loại bằng nhựa cứng 
Dĩa Floppy 
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Chú ý cách vứt 
 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt được 
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt 

 Loại bằng kim loại cho vào bao rác không 
ố   Xả phân vào bồn cầu 

Xả phân vào bồn cầu 

Bao bì loại rác không đốt được  Xả phân 
   Chó bị chết , Xác mèo chết：Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Xả phân vào bồn cầu 
Dùng hết và tráng sạch 
Tráng sạch bên trong 

            
   

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Tham khảo trang 15 Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy 

   
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Cho thấm vào vải , để khô 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Dùng hết và đập dẹp lại 

   
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
  Bao bì để rác nhựa 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Hỏi ở tiệm bán 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Tráng sạch bên trong 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 
Tham khảo trang 6 
Lấy giấy gói lưỡi dao lại và ghi「刃物」 

Bao bì loại rác không đốt được 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 32 
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 Nắp đậy bồn tắm Bằng gỗ・bằng nhựa  Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Máy phun hơi nước Loại cho gia đình Loại rác kích cở lớn 
Loong có Ga Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（危険物） 
Dùng hết và đục lỗ  Nắp bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Máy sấy tóc ・Máy uốn tóc 

Kim kẹp tóc Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Lược chải tóc Bằng gỗ・bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Khăn trải chuồng thú vật Bằng giấy Bao bì loại rác đốt được 
Cát lót chuồng thú 
vật 

 

Loại cháy được Bao bì loại rác đốt được 
Loại không cháy Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Xác chết thú vật 
Phân thú vật Bao bì loại rác đốt được 
Loong thức ăn thú vật Bao bì đựng loong 
Chai nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế  

Ống nghe tai 
Máy hát nghe tai Dùng cho âm nhạc 

Các loại giường 

Tấm nệm：Loại không có lò xo Loại rác kích cở lớn 
Loại đệm ：Loại có lò xo ・Có nam 
châm 

 
Song giường Loại rác kích cở lớn 

Ván ép Những thứ sử dụng chế tạo đồ dùng trong nhà Bao bì loại rác không đốt được 
Đồ dùng em bé nhỏ Hộc áo quần ・Thau ・Kệ ・Giường Loại rác kích cở lớn 
Cân đo trọng lượng cơ thể 

Loại cho gia đình Bao bì loại rác không đốt được 
Dây nịt Bằng vải , bằng da , da nhựa Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Mũ an toàn bằng nhựa・Bằng kim loại 
Bút Bao bì loại rác đốt được 
Bồn cầu Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Sơn Lượng sơn còn ít Bao bì loại rác đốt được 
Nước sơn còn nhiều Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Loong sơn Loại cho gia đình Bao bì loại rác không đốt được 
Bệ ngồi bồn cầu 
Kìm 
Ghế dài Loại rác kích cở lớn 

Hộp đựng Cơm 
Bằng gỗ・bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Bằng kim loại・Bằng sành 

Niềng xe (xe ôtô ) Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí  Tham khảo trang 44 

Nắp đậy niềng xe Loại dùng cho Ôtô Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Kính thiên văn Bao bì loại rác không đốt được 
Chổi Bao bì loại rác không đốt được 

Hộp đựng nhang 
bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 

Bằng sành・Bằng thủy tinh 
Mũ Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Giấy đóng gói Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑がみ） 
Dao Bao bì loại rác không đốt được 
Đèn chống phạm 

 
Loại cho gia đình 

Chất chống mốc Dùng cho công nghiệp Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Thau rổ (đựng đồ ăn) Loại bằng sợi thép・Bằng thủy tinh Bao bì loại rác không đốt được 
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 
 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 

 

Bao bì loại rác không đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Không bao gồm bóng Bolling  Tham khảo trang 33 

Bao bì loại rác không đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Pin đồng hồ đem đến các tiệm có thùng thu hồi . 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Loại bằng thủy tinh thì cho vào bao rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt được 

  Loại không có nhãn cho hàng nhựa , được phân loại rác đốt 

Tham khảo trang 42 và 43 
Bao bì loại rác đốt được 

Dùng dây buộc lại 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Bao bì loại rác đốt được 

Dùng hết và tráng sạch 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 Tấm lót chuột bỏ vào bao rác đốt 
Bao bì loại rác không đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
bằng thủy tinh , loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
 

33 

Danh mục Chất liệu・hình 
d l i 

cách bỏ 

 

Chú ý cách vứt rác 

Quả bóng Bolling 
Ống 
Trục cuốn ống Bao bì loại rác không đốt được 
Bồn cầu đặt trên ghế Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Máy may 
Máy nướng bánh mì 
Bóng , banh Loại cao su・bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 

Bút bi bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 
Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 

Nồi niêu Soong, nồi ・ấm nấu nước 

Kiếm gỗ Bao bì loại rác không đốt được 
Máy tập đi (cho trẻ em) Loại rác kích cở lớn 
Hòm thư Bằng gỗ・bằng nhựa ・Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Túi xách Boston 

Máy trợ thính Bao bì loại rác không đốt được 

Máy bấm kim Bộ bấm・kim 
Bình nấu nước (bao gồm loại nấu điện ) 

Thảm có sưỡi điện Loại rác kích cở lớn（Dùng dây buộc lại） Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tấm thớt nướng 
Cây cà khêu nhún Đồ chơi Bao bì loại rác không đốt được 
Bình sữa bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Can nhựa bằng nhựa  
Xô nhựa bằng nhựa  Bao bì loại rác không đốt được Không phải là loại rác nhựa 
Bao nhựa bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 
Tủ lạnh Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Chất ướp lạnh 
Thùng ướp lạnh Loại bằng xốp Bao bì loại rác đốt được Bao bì để rác nhựa 

 Sách Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（雑誌） Khung để sách Bằng gỗ・bằng nhựa ・Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Tủ sách Bằng gỗ・Bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 
Các loại ống bơm Thành phố không thu gom loại rác nầy thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Các loại bình Ga Bình Ga・bình Oxy Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Bút xạ 
Hộp đựng bơ 

 
bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 

Bàn đánh Mạt chược Loại rác kích cở lớn 
Con cờ Mạt chược bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Tấm trải bàn Mạt 

 
Loại cao su Bao bì loại rác không đốt được Dùng dây buộc lại 

Micro Bao bì loại rác không đốt được 
Con chuột máy Vi tính Dùng cho pasocon Bao bì loại rác không đốt được 

Thước dây 
Gối ngủ Bao bì loại rác đốt được 
Khẩu trang 
Bút mực lông Bút mực lông bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Chú ý cách vứt 
 

Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Tẩm nước thật ướt trước khi đem bỏ rác 

Bao bì loại rác không đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 Lấy giấy gói lại và ghi 「ガラス」 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 
Bao bì loại rác không đốt được 

Dùng giấy bọc lại và ghi「電球」 
Dùng hết và tráng sạch 

Bao bì loại rác đốt được 

Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Dùng dây buộc lại 
Bao bì loại rác không đốt 

 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không 
  

Loại có các bộ phận bằng kim loại xin bỏ vào bao rác không đốt được 

Dùng hết và tráng sạch 
Bao bì loại rác đốt 

 
Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

Bao bì loại rác không đốt 
 Bao bì loại rác đốt 
 Bao bì loại rác không đốt 
 Rữa sạch và bóp dẹp lại 

Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

Lấy giấy gói lại và ghi「ピン」 
Loại bằng thủy tinh thì cho vào bao rác 

 ố   Dùng hết và đục lỗ 
Bao bì loại rác không đốt 

 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt 
 Tham khảo trang 6 

bằng thủy tinh・Loại bằng kim loại cho vào bao rác không đốt được 

Tráng sạch bên trong 

 
Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

 
Xóa hết giữ liệu 

Bao bì loại rác đốt 
 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 34 
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 Máy đấm bóp Bao bì loại rác không đốt được 
Loại ghế ngồi 

Diêm Bao bì loại rác đốt được 
Tấm bạt trải Trải cửa vào ・ trải 

 ắ    
 Đệm trải Loại không có lò xo Loại rác kích cở lớn 

Loại có lò xo ・Có nam châm 

Kính cửa sổ Bao bì loại rác không đốt được 
Thớt Bằng gỗ・bằng nhựa  

Khăn quàng cổ Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（衣類） 

Bình thủy 
Bóng đèn cầu Bao bì loại rác không đốt được 
Tuýp đựng nước sốt trứng  bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 
Trống gỗ cầm tay (nhạc khí) 

Tấm nylon trồng rau Loại dùng trong vườn nhà Bao bì loại rác không đốt được Nếu được hãy cuốn lại 
Bút máy 

Máy đo đi bộ 
Đế kìm , xiết phôi hàng Loại cho gia đình 

Thùng quýt Thùng giấy 

 

Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（段ボ ル） Máy xay sinh tố 

Máy may Bao bì loại rác không đốt được 

Rổ lưới tháo nước 
bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được Không phải là loại rác nhựa 
Bằng kim loại 

Gối ngủ bằng nước Loại cao su Bao bì loại rác đốt được 
Hộp đựng Miso bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 
Bao tay da (dùng cho bóng chày) bằng da , da nhựa 
Xe mô hình bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Bộ máy hát 

Móc lỗ tai 
Bằng tre・bằng nhựa  
Bằng kim loại 

Loong sữa bột Loại bằng sắt 

 

Bao bì đựng loong 
Lồng nuôi côn trùng bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Kim bấm tường Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Kính phóng đại bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Thuốc xịt chống ruồi muỗi Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（危険物） Máy hấp Bằng tre・Bằng gỗ・Bằng kim loại 
Chiếu , rèm bằng chiếu Loại rác kích cở lớn（Dùng 

dâ  b ộ  l i） 
Máy vô tuyến 

Danh thiệp Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 
（雑がみ） 

Kiếng đeo mắt bằng nhựa  Bao bì loại rác đốt được 
Chai thuốc nhỏ mắt bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 

Đồng hồ báo thức Bao bì loại rác không đốt được 
Giấy ghi chép Bao bì loại rác không đốt được 
Tăm bông ngoắy tai 
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Nếu không bỏ gọn vào bao được , có thể cuốn , buộc lại và đem đến khu thu gom 

 thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không đốt được 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Không vứt được tại trạm rác , hàng năm được thu gom 1 lần có mất phí  Tham khảo trang 44 

Bao bì loại rác không đốt được 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Bao bì loại rác đốt được 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Bằng gỗ・Loại bằng nhựa thì cho vào bao rác đốt cháy 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 

Pin thì đem đến tiệm thu hồi 
Kim loại cho vào bao rác không đốt được Hộp và vòng ống phân loại giấy tạp 

Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt được 
Dùng hết và tráng sạch 

thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

 
Tráng sạch bên trong 

  Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

わ 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Tham khảo trang 42 và 43 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
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Chú ý cách vứt rác 

Mền Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

 Các loại Motor Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Cối giã bột nếp Bao bì loại rác không đốt được 
Chổi lông chùi nhà Bằng gỗ・bằng nhựa ・Bằng kim loại Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Súng kiểu bằng nhựa ・Bằng kim loại 
Các loại vật trang trí Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Cây sào phơi áo quần Bằng tre・Bằng kim loại Loại rác kích cở lớn 
Đế giàn phơi áo quần (bằng Bê tông) 

Bình nấu nước Bằng kim loại・Nồi mạ sành Bao bì loại rác không đốt được 
Lưới nướng thịt Bằng kim loại 
Dược phẩm Thuốc sát trùng ・thuốc xịt cỏ Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Rau 
Giấy mài nhám Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được Loại giấy ・loại bằng vải cho vào bao rác đốt 

Dây kẽm có gắn kim Loại cho gia đình 
Áo Yukatao Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Bình nước sưỡi ấm bằng sành・Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Ly , tách uống trà bằng sành・Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được 
Ghế dựa em bé Loại rác kích cở lớn Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Máy nấu nước (dùng trong phòng) loại dùng ga Bao bì loại rác không đốt được 
Tủ áo quần Loại rác kích cở lớn 
Con thoi dây YoYo 
Bồn tắm Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Rèm trúc (che nắng) Loại rác kích cở lớn 
Tấm ván ép Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Máy bật lửa Bằng kim loại・bằng nhựa  Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（危険物） 
Dùng hết và tráng sạch 

Đèn Pin Các loại đèn chiếu sáng Bao bì loại rác không đốt được 
Raket Bằng gỗ・bằng nhựa ・Bằng kim loại Bao bì loại rác không đốt được Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Máy Radio ・Máy hát Bao bì loại rác không đốt được 
Nylong (Rap) dùng cho bàn ăn Bao bì loại rác đốt được 
Phên gỗ nhận loại dùng trong vườn Loại rác kích cở lớn 
Đèn dầu Bao bì loại rác không đốt được Loại dùng dầu lửa thì hãy hút hết dầu ra 
Cặp học sinh 
Máy tập chạy bộ Loại có động cơ Loại rác kích cở lớn 
Trục quay (cần câu) Vật dụng câu cá 
Ống Tuýp đựng Kem bôi bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 

Máy bấm điều khiển từ xa Bao bì loại rác không đốt được Pin thì đem đến tiệm thu hồi 
Xe kéo tay Thành phố không thu gom loại rác nầy 

Túi đeo vai Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） 
Bao・hủ đựng dầu gội đầu bằng nhựa  Bao bì để rác nhựa 
Giàn chắn trên trần xe Loại dùng cho Ôtô Loại rác kích cở lớn 
Két gắn trên trần xe Loại dùng cho Ôtô Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 (mất phí) 

 Máy tập chạy bộ Loại rác kích cở lớn 
Tủ lạnh ・Tủ đá Đồ điện tử có tiêu chuẩn tái chế Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Máy quạt Bao bì loại rác không đốt được 
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Từ điển tách rác thải（Isesaki・Azuma・Sakai） 
 

Chú ý cách vứt 
 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì loại rác không đốt được 

Không phải là giấy tạp 
Không bỏ đồ nhựa vào bao bì đựng hàng 

Bao bì loại rác không đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 
Ống bằng kim loại bỏ vào rác không đốt 

  Dùng hết và tráng sạch 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom  

Bao bì loại rác không đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 

Bao bì loại rác không đốt được 
Bao bì loại rác đốt được 

Loại ngắn dưới 1 m bỏ vào bao rác đốt 
 

Bao bì loại rác không đốt được 
Ghi Họ Tên , Khu phố lên giấy và dán vào 

Bao bì loại rác không đốt được 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Bao bì loại rác không đốt được 
thì đem đến tiệm chuyên môn thu gom  

Bao bì loại rác đốt được 
Nếu không bỏ vào được loại bao rác qui định , thì được phân loại rác lớn 
Đệm đắp ・Đệm ngồi bỏ vào ngày rác lớn 
Những cái bị bẫn , xin bỏ vào rác đốt cháy 

Bao bì loại rác đốt được 

：Bạn có thế bỏ nó ở nhà kho 
 

：Bạn có thế bỏ nó trong một hộp sưu tập 
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Danh mục Chất liệu・hình 
d l i 

cách bỏ 

 Áo mưa 
Dĩa nhạc 
Máy dĩa 
Phiếu mua hàng Giấy cảm ứng nhiệt độ Bao bì loại rác đốt được 
Bao bì mua hàng bằng nhựa Bao bì để rác nhựa 
Tấm bạt trải đất 
Bàn xếp dùng ngoài 

 
Loại rác kích cở lớn 

Hộp đựng phong bì Bằng gỗ ・bằng nhựa Bao bì loại rác đốt được 
Bao nhựa gói thức ăn bằng nhựa Bao bì để rác nhựa 
Gạch Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Bửng chắn quanh bếp 
Tủ kệ để máy hấp Bao bì loại rác không đốt được 
Ống kính máy ảnh 
Sáp , nến 
Dây thừng Dây sợi thiên nhiên ・

 h  
Bao bì loại rác không đốt được 

Giày bánh trượt 
Ghế dựa Loại rác kích cở lớn 
Máy đánh chử 

Áo sơmi Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Quạt nước xe Ôtô 
Dây thép cuốn 

 

Thành phố không thu gom loại rác nầy 
Dây thun 
Xe đẩy Bao bì loại rác không đốt 

 Vải Bao bì loại rác đốt được 
Áo quần tây Nơi thu gom rác tài nguyên tái chế 

（衣類） Đủa dùng 1 lần 
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Cách bỏ rác lớn  ○○○○ 

Khi vứt rác lớn . Xin ghi tên phố phường mình ở , họ tên mình và dán vào . 

 ? 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 Rycycle 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 
 

 
Không vứt được tại trạm 

rác 
 

 

Loại rác kích cở lớn 

  

Loại rác kích cở lớn 

 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。 

 

Bao bì loại rác đốt được 

 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  

 
 

 

Loại đệm ：Loại có lò 
xo 

Chiếu (Hạn tới 16 khung) 

Các thứ dưới đây không vứt được tại trạm bỏ rác của thành phố 

 

Việc bỏ rác cành cây , lá 

※Các ngày nghỉ tết , xin hãy xem trong lịch trình bảng 

thông tin vào tháng 12 của Trang nhà Thành phố Isesaki . 

 

●Ngày mở cửa các／（ngày thường）8：30～12：00  
13：00～16：30 

（thứ bảy）  8：30～11：30 

●Rác từ nhà mang đến được tính phí cứ 10kg là 120 yen        
Rác mang từ công ty đến được tính phí cứ 10kg là 200 yen 

 

〒372-0824 Isesaki shi Shiba machi 954 ＴＥＬ0270-32-3166 
 

Nếu không mang đi được hãy nhờ công ty chuyên chở giúp 

 

Cây , gỗ lớn và 
gốc cây 

 

Rác sau khi dọn nhà 

Lượng rác nhiều tạm thời để ra 

 

Bàn ghế Salon(Loại ghế 
có lò xo) 

Mang trực tiếp đến Seiso Center 21 

Cành nhỏ và lá cây 
thì bỏ vào bao rác 
đốt và vứt vào ngày 
thu gom rác đót 
cháy . 

 

Cành cây có đường 
kính dưới 5cm thì cắt 
ngắn từng 1m và bó 
lại từng bó 30cm  

 

Cành cây có đường 
kính từ 5cm đến 
10cm , thì cắt ngắn 1m 
bó lại từng bó lớn 
khoảng 30cm , một bó 
cho khoảng 6 cành . 

 

Cành cây lớn trên 
10cm thì không bỏ tại 
khu gom rác lớn được 

Mang trực tiếp đến 
Seiso Center 21 (mất 
phí) 

 



！ Khi vứt rác chú ý các loại sau đây 
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Các vật nguy hiểm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

 

 

         Rác độc hại 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

 

 

Dùng hết phần thành phần bên trong , đục lũng loong rồi mới đem đến. Khi đục lổ , không đứng 
gần nơi có lửa , đứng nơi thông thoáng , và cẩn thận đừng để bị sự cố gây thương tích . 

Tuyệt đối không bỏ vào bao rác đốt và bao rác không đốt được Nếu còn Ga ở bên trong , có thể 
phát nổ gây hỏa hoạn . 

 ※Nếu bạn không thể đổ hết, vui lòng liên hệ với Seiso Recycle Center 21 hoặc Kankyo 
Seisaku ka. 

Bóng đền Tuýp Loại Pin tròn 

（Loại có thủy ngân） 

Ống kẹp nhiệt・Máy đo huyết áp 

Nếu có bao gồm Thủy ngân , Chì thì sẽ được xử lý riêng biệt . 

Loong Ga nấu Loong có Gas Máy lửa 



！ Các thứ mà thành phố sẽ không thu gom  

 

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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                    Xe máy 

  
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 

 
 

Máy tính 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

Xin đem đến nơi tiệm chuyên thu hồi . (Bị mất phí) 

 

 Nơi liên hệ 

 Hiệp hội xúc tiến Pasocon 3R 

 TEL.03-5282-7685 
http://www.pc3r.jp 

Máy tính có dán nhãn hiệu nầy  

sẽ được thu hồi miễn phí 

 

Nhãn hiệu nơi tiệm thu 

 gom xe máy cũ 

 

Thành phố không thu gom và xử lý xe máy 

Xin hãy hỏi tại Trung tâm thu gom tái sử dụng loại 
xe 2 bánh 

 

Nơi liên hệ 

 Trung tâm thu gom tái sử dụng loại xe 2 bánh 

 TEL.050-3000-0727 
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/ 

Màn hình máy tính để bàn và ổ cứng 

 

Máy tính xách tay 

 

Màn hình điện hoặc màn hình dung dịch 
lỏng 

 



！ Các thứ mà thành phố sẽ không thu gom  
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Phế liệu xây dựng 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Các vật thải công nghiệp 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 

Động cơ máy 

 

Tấm ván thạch cao Bê tông ・đá ・đất 

 

Ngói 

 

Sơn 

 

Bồn rữa mặt 

 

Giấy dán vách tường 

 

Gỗ vuông , gỗ tròn 

 

Bản hiệu Các linh kiện xe hơi Dầu nhớt đã sử dụng 

Thùng phuy 

 

Thùng dầu nhớt 
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Các thứ khác (Các vật phế thải ngoài công nghiệp) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

      
 

  
 

Vật liệu phế thải từ nông 
nghiệp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び   に   ー   る 

ビニール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のう  やく 

農 薬 
 

Y dược phẩm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どく     げき やく 

毒・劇薬 
 

 
農 薬 

Phế liệu y tế 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
 

 

Xin vui lòng đặt hàng một doanh nghiệp chuyên xử lý chất thải để xử lý chất thải công nghiệp. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web được viết bên dưới.  
(http://www.gunma-sanpai.jp/) 
 

※ống nhỏ giọt：Bao bì 
loại rác đốt được 

 

（Hãy trả lại kim tự tiêm cho bệnh 

viện） 

 

Độc dược・hóa chất 

 

Kim tiêm 

Thuốc trừ sâu 

Nylon 

Bồn tắm 

 

Đàn Piano 

 

Bình Ga propan 

 

Hệ thống bếp nấu Tủ sắt 

 

Tủ để vật dụng 

 



！ Các loại rác thành phố không thu gom  

！ 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 loại máy móc trong nhà  
 

 

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。 
 

 

  

      
   

 

 

      

 
 

 
 

     

    
    

  

 
 
 

4 loại máy móc dưới đây , theo luật qui định nguyên liệu tái chế , nên phải đem đến công ty xử lý rác tái chế , vì 
vậy không được đem bỏ nơi khu rác dân cư , hay đem đến nơi cơ sở đốt , xử lý rác . 

 

Xin tham khảo tiền phí khi xử lý rác dưới đây  (Mức phí bao gồm thuế của năm H27) 

Phương cách  (theo một trong các phương pháp dưới đây) 

Tùy theo loại máy , tiền tái chế có khác nhau  

Xin xác nhận trong trang nhà của Ippan Zaidan Hozin Kadenseihin Kyokai Kaden  Center 

(http://www.rkc.aeha.or.jp/) 

Máy lạnh Tivi Tủ lạnh・tủ đông lạnh Máy giặt・Máy sấy 

Tiền Tái chế Tiền Tái chế 

 

Tiền Tái chế 

 

Tiền Tái chế 

 1,404 円～ 
Dưới 15inch  1,836 円～ 
Trến 16 inch  2,916 円～ 

Dưới 170Lít 3,672 円～ 
Trên  171lít  4,644 円～ 2,484 円～ 

Nhờ tiệm điện đã bán cho mình
（Tiệm đã mua trước đây ） 

Nhờ Công ty chuyên môn , có 
tư cách xử lý rác tái chế  

※Xin tham khảo trong trang nhà của 
thành phố  

Trả tiền tái chế tại Bưu điện , 
nhận phiếu trả tiền tái chế , sau 
đó mang đến công ty xử lý rác. 



！ Các cơ sở thu gom 4 loại rác （Các công ty được chỉ định） 
 

 

Maebashi Shi Roku Machi 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 Ohara machi 2260 
TEL .027 7-78 -7559 

 

！（株）藤田商店 ！ 
Kiryu Shi Sakaino Machi７Chome 1813－57 

TEL .027 7- 43 -5283 
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※Thành phố Isesaki không có cơ sở thu gom 

Kumatsu (Kabu) 

 

Sankyo unso (Kabu) yabuzuka (Kabu)Fujii Shoji 

 

Nitsu Maebashi unyu (Kabu)Cơsở Maebashi 
 

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 



！ Các loại mỗi năm chỉ thu gom 1 lần（mất phí） 

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 
Ai cần gấp 

Xử  lý bình chửa cháy（Sha）Ni    Nihon Shokaki 
KogyoKyokai. 
（Sha）Nihon Shokaki kogyo Kai（shokaki recycle 

Shukushin Center） 
  

 消火器 

※ Thu gom vào tháng 6 hàng năm, Địa điểm và mức phí sẽ được thông báo vào số 
thông tin tháng 5 . Xin xem thêm tại trang nhà thành phố   

 知 （担当 境政 策 ） 

！ 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、 
 

 

 

  

 

      
   
  

  

 

                          Xim xem trang nhà  
http://www.ferpc.jp/accept/ 

 

Xin chú ý 

「Phạt tù dưới 5 năm, hay phạt tiền dưới 10 triệu yen 

hoặc cả hai」 

「Bất cứ ai , cũng không được vứt rác bất hợp pháp」 

Điều 25 (Luật phạt) 

Điều16 (Vứt rác bất hợp 
pháp) 

Điều lệ liên quan：Về việc vi phạm xử lý rác (trích dẫn) 

Các thứ rác thành phố không thu gom mà đem vứt vào khu rác dân cư , hay vứt lề đường , công viên thì 
sẽ bị phạt vì tội vứt rác bất hợp pháp , xin đọc kỷ bản thông tin nầy để biết rõ chi tiết 

Lốp xe Vành xe Bánh xe công nông Xích bánh 

Bình điện Ôtô・xe máy 

 

Giàn phơi áo quần đá chêm , chắn Xăng măng 

Bình chửa cháy 



『Nếu trộn lẫn vào sẽ thành rác , nếu phân ra sẽ thành tài nguyên』 

Tài liệu tham khảo 

 
Hiệp hội xúc tiến Pasocon 

 

 

TEL.03-5282-7685  

Trung tâm thu gom tái sử dụng loại xe 2 
bánh 

 

TEL.050-3000-0727 
Thông tin hàng phế liệu công 
nghiệp tỉnh Gunma 

 http://www.aeha.or.jp/ Hiệp hội hàng điện tử gia dụng 
Hiệp hội Công nghiệp Bình 
chữa cháy Nhật Bản 

 

TEL.03-5829-6773  
(Trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy) 

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/ 

 

Giấy bìa quảng cáo 

 Tác phẩm đã được trúng thưởng Xúc tiến 3R năm 2016 

 

３Ｒ活動推 進フォーラム第 43 号認証 
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Từ điển tách rác thải  
sách tham khảo về tách và phân loại 

rác thải 

〔Lập kế hoạch, sản xuất, xuất bản〕 
Thành phố Isesaki Kankyo Bu Kankyo Seisaku Ka 
2015.12  
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