Ichihara City Recycable Items.
Paraan ng Pagbubukod ng Basura sa Tahanan. Paraaan ng Pagtatapon
タガログ語版

●Itapon ang basura bago mag 8:00 ng umaga sa araw ng pangongolekta.

RECYCABLE NA BASURA
Tuwing linggo,

.(Isang beses sa isang lingo）

☆Banlawan ang loob ng mga lalagyan
☆Ilagay sa mga nakalaang net o plastic
na matatagpuan sa tapunan ng basura
●pet bottle

●bote ・de lata
( mga pinaglagyanan lamang
ng pagakain at inumin.)

☆Kung umuulan, itapon na lamang ito sa susunod na araw ng koleksyon
☆Ibukod ang mga Babasahin At Tela ayon sa uri nito at itali
●Tela
( damit, kumot, kurtina, mgastuff toys )
●Karton
●Pack na
gawa sa papel

●Lumang
dyaryo

●Mga babasahin
(magazines)

●Mga babasahin
paskard
sobre
pormularyo

NASUSUNOG NA BASURA
Tuwing linggo,
at
（Tatlong bebes sa isang lingo）
●Basurang galing sa mga pagkain.

at

●Mga plastic

.

★Ilagay sa itinakdang plastic ng lungsod (kulay berde)

●goma・balat

●styrofoam
・Pirasuhin ng maliliit.

●Piraso ng papel.

Alisan ng tubig..

●Mga basahan

・Kung lalampas ng 50 cm. ang laki nito ay isama sa mga hindi nasusunog na basura.

HINDI NASUSUNOG NA BASURA
★Ilagay sa itinakdang transparent na supot ng basura.
★Huwag nang ilagay sa supot kung hindi kasya.

（1 beses 1 buwan.）
●Maliliit na appliances.

●Bakal,metal

●Mga babasagin
●ceramic,potteries

●Mga plastic na lalampas ng 50cm.
●Suriin ang mga delikado o
nakalalasong basura

・Balutin ng papel ang mga patalin at
babasagim at sulatan ng ”キケン”delikado

Pasingawin o alisan ang gas

MALALAKING BASURA(MAYBAYAD)
Hindi maaring itapon sa garbage station.

★Maaari ninyong dalhin o ipakuha sa Fukumasu
Clean Center.

●Mga bagay na may lapad, lalim at taas higit sa150cm.
Kung ipakukuha ninyo \1,230 ang bawat isa
①Pag-apply

Tumawag sa Fukumasu Clean Center（36-1191）Padadahankayo ng notification card.

②Paraan ng pagbabayad

Magbayad sa city hall branches、sa mga lugar na maaaring magbayad sa
loob ng Ichihara （maliban sa post office bank ）

③Notice sa pagbabayad

Ipaalam sa Fukumasu Clean center bago pa maaprubahan ang pangongolekta sa inyo.

④Pangongolekta

Bago mag 8:00 ng umaga,idikit na ang disposal notice card sa ipakokolekta ninyo
Sa mga apartment ay kailangang ibaba na sa 1st floor.

Kung kayo mismo ang magdadalasa Fukumasu Clean Center ay \200 sa bawat 10kilo
Babayaran ninyo ito sa pagpasok ninyo sa timbangan ng basura.

May nakasulat rin sa likod ng papel.

Bagay na hindi maaaring kolektahin ng Ichihara City

⇒Ipakuha sa mga retail store.
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T,V,

Aircon

Refrigerator. Freezer

⇒Ipakuha sa mga retail store.

Personal computers,bankruft na maker
shop, mga import-export na retail store ng
computers ay sa Computers 3R promotion
Center （03-5282-7685）
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⇒Mangyaring dalhin ito sa shop o dealer na pinagbilhan
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Washing Machine. Dryer ng Damit

⇒Hilingin sa Post Office na ibalik ito sa
pinagbilhan sa pamamagitan ng Yuu-Pack

Makipag-ugnayan sa Eco-Cycle Center
(0120-822-306) ukol sa pagpapadala sa
pamamagitan ng Yuu-Pack.

⇒Mangyaring dalhin o iturn-over ito sa lugar na
nangongolekta ng ganitong uri
Para sa karagdagang impormasyon
mangyaring makipag-ugnayan sa
Motorcycle Recycle Call Center （033598-8075）

Kemikal, gas cylinders, pintura, piano, mga sasakyang tulad ng kotse (katawan at mga parts)
bukod sa

Mangyaring dalhin ito sa shop o dealer na pinagbilhan

●Huwag isama sa ibang basura、ihiwalay ng 1 metro
Sprays.
Butasan ito upang
pasingawin ang gas.

Mga Basurang
Nakalalason

Disposable lighter
Alisin ang gas.

Fluorescent
lamp

debris
Isang lang supot
sa isang beses.

●Sa mga basura sa bahay ay maaaring dalhin ninyo
sa Fukumasu Clean Center para ma scrap. （May Bayad）

Fukumasu Clean Center guide
Uchibo map
Line
to Chiba
Fukumasu Clean Center
Ichihara
City Hall

Mga baterya.

Fukumasu Clean Center
Monday～Saturday
（maliban lang sa katapusan at simula ng taon・national holidays）
8:30 ～ 16:00
Fukumasu Ichiharashi 124－2 ℡ 36－1185

kids dom

Goi
Station

※Kung napakarami ng basura , magsabi muna sa Fukumasu Clean Center.

to Isogaya
Route 16 to Anegasaki Tateyama Roadway Yoro River

Tumawag lamang sa:
Fukumasu Clean Center

Clean Promotion Department

Lunes～Biyernes

Lunes～Biyernes

（maliban lang sa katapusan at simula ng taon・national holidays）

（maliban lang sa katapusan at simula ng taon・national holidays）

Fukumasu Ichiharashi 124－2 ℡ 36-1191
Ichihara Kokubun Jidai Chuo1-1-1City Hall 10F TEL (23-9053)
○Ukol sa mga ordinaryong basura、pangongolekta ng malalaking
○Ukol sa pagbubukod at pagtatapon ng mga basura..
basura at pagtatapon ng mga ito.
○Ukol sa pangongolekta ng mga recyclable na basura at recycling.
○Pagpapatatayo ng tapunan ng basura・pagpapatigil・pagpapabagonito.

