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1.Basurang Nasusunog: Basura sa kusina, “Disposable diapers” , 
“Garden trees”<hanggang 10 cm ang kapal>, iba pa.（Kinukulekta ng 
2 beses sa loob ng isang lingo.） 

2.“Plastic Containers/Packaging”: Takip ng “PET Bottles”, Lahat ng merong   ganitong logo.
（Kinukulekta ng 1 beses sa loob ng isang lingo.） 

3.“Recyclables” 1:Bote, “Newspapers”, “Cardboard”, karton, at damit 
 （Kinukulekta isang beses tuwing ika-dalawang lingo.） 
4.“Recyclables” 2:Lata ng inumin, “PET Bottles”, “Magazines”,  

Iba pang bagay na papel.(Kinukulekta isang beses tuwingika-dalawang linggo.） 
5.“Plastics” maliban sa “Packaging Containers”: “Plastic toys”, 

“Polyethylene plastic buckets”, “Wash-basin” “Video cassettes”, 
“CD”, at iba pa(Kinukulekta isang beses tuwing ika-dalawang lingo.) 

6. Hindi nasusunog na Basura, Sobrang Laki na Basura 
Hindi nasusunog na Basura, Mapanganib na uri ng Basura,: 
“Home electric appliances” (small size), Fluorescent light, 
Potteries, Mirrors, Pans, Frying pans”,Lata maliban sa lata ng 
inumin. (“cans of canned food, powdered milk cans,confectioneries 
cans, spray cans,” at ibapa.) (Kinukulekta isang beses tuwing 
ika-dalawang linggo.)Sobrang laking uri ng Basura: “Home 
electric appliances (large size), Furniture(large size),Bisekleta, 
at ibapa.( Kinukulekta isang beses tuwing ika-dalawang lingo.) 

 
  
 

www.ficec.jp/foreign/                
 ● The back numbers of “Information Fujimino” are available at online. 

Bagong pamaraan  
ng pagtapon ng 
Basura simula Abril 
sa Fujimino-shi. 

 

 Ang pagtapon ng basura ay naging sanhi ng 
seryosong problema.  Upang mapanatili ang 
kumportableng kapaligiran, maari po lamang na 
sundin ang pamamaraan ng pagtapon ng basura. 
Bigyan ng seryosong atensyon sa pagtapon ng 
basura.  Sa hindi pagbigay pansin sa bagay na ito 
kayo ay masasabing walang disiplinang tao, ngunit 
maikunsidera na hindi nakakaintindi ng pamaraan 
dahil sa ikaw ay ibang lahi.  

① Kailangang ilabas ang basura sa ika 8:00 ng umaga. Kapag ito ay 
inilabas ng lagpas sa ika  8:00 ng umaga, hindi na ito 
kokolektahin. Ang basurang naiwan ito ay susuriin. Maaring ito ay 
ibabalik at minsan lalagyan ng “warning”. 

  ② Ang paglagay ng basura ay kumplikado. Kailangang i-check ang pamamaraan bago 
itapon ang iyong basura. 

③ Merong “special net” sa lugar na kinukulekta ang basura sa panahong kulektahin ang mga 
basurang nasusunog.  Ang net ay ginagamit upang maiwasang guluhin ng hayop ang mga 
basura.  Maari po lamang na takpan ng net ang inyong basura. 

Ang 3 pangunahing  
problema ukol sa 
pagtatapon ng 
basura 

P a g h i w a l a y i n  a n g 

baga y-baga y  a y on 

sa kategorya nito. 

Bagong kategorya ng basura sa Fujimino-shi mula April 2009. 

<Tanong>  Ano ang mali sa 
larawan sa itaas?  

 
● Uri ng “recyclable” ng 2008. 
① Bote ②. “(PET Bottles)  
③ Newspapers, Magazines, Other 
paper items, Cardboard Cartons, 
Lata, at ibp.④Lata 

● Pinaghiwalay sa 3 categories 

 
< “Recyclables” 1>①Bote 
②“Newspapers”③“Cardboard  
④Karton⑤Damit 

<Hindi nasusunog na Basura, 
Mapanganib na Basura>Bagong uri
⇒Cans other than beverages 
(Cans of canned food, powdered 
milk cans, confectioneries cans, 
Spray cans, etc.) 

< “Recyclables” 2> ① Lata ng 
inumin（Ilagay sa “special net”） ②
“PET Bottles” ③ Magazines, Iba 
pang bagay na papel. 

（Sagot: Kailangan takipan ang basurahan ng “anti-crow net” ,at itapon ang lata 
at plastic ng lalagyan sa araw ng kukulektahin ang mga ito） 

タガログ語 
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“Recyclable garbage” ay pinaghiwalay sa 2 kategorya. (maliban sa lata) Ang araw ng pag 
kulekta ay binago din. “Papel” at “Damit”, na gawa sa 60% na total sa uri ng nasusunog na 
basura, kasama pa rin sa nasusunog na uri ng basura hanggang ngayon. Upang maging maayos 
ang pagtatapon sa uri ng “recyclable”, maari po lamang tignan at sundin ang bagong 
pamamaraan. 
● “Recyclables”・・① “Recyclable”na basura ihiwalay sa “Recyclables 1”at”Recyclables 2”. 

Ang mga lumang uri ng papel ay ganun padin ang kategorya hanggang ngayon.  
Subalit, ito ay nakategorya  ayun pa din sa uri ng bagay (“Newspapers, cardboard, magazines, 
other paper items”).Ang mga “Magazines・other paper items” ay nasa kategorya pa din ng 
“Recyclables 2”. 
 

 

②”Lata” naka hiwalay sa “Recyclables 2”at “Hindi-nasusunog na basura･Mapanganib na 
basura”. Lata ng inumin(aluminum cans, steel cans) ay nakategorya sa  “Recyclables 2”. Maari 
po lamang na banlawan ang loob nito at ilagay sa “special net” para sa lata ng inumin sa lugar 
na kinukulekta ang basura.(Pipiin ang “aluminum” na lata. . Huwag pipiin ang “steel cans”.) 

Latang maliban sa inuming klase(cans of canned food, cookie cans, spray cans and paint cans) 
ay nasa kategorya ng “Hindi nasusunog na basura･Mapanganib na basura”. Maari po lamang 
na alisan ng laman ang lata at ilagay sa “transparent” o “semi-transparent”  na lalagyan. 
●“Plastic Containers/Packaging”:     Lahat ng bagay na merong ganitong logo. 
“Expanded polystyrene”, “lalagyan gawa sa Styrofoam”, takip/labels ng PET bottles, 
“containers of noodles”, “plastic bags of confectioneries”, “tubes of mayonnaises”, “packs of eggs”, 
“plastic shopping bags”, at iba pa.  Kinukulekta isang beses sa isang lingo sa lahat ng lugar. 
●Plastics other than Packaging Containers”: Polyethylene plastic buckets, polyethylene tanks, 
rulers, hangers, toys, toothbrushes, ballpoint pens, clothing cases, floats, video cassettes, CD, 
etc.       Lahat ng uri ng“plastic” na walang ganitong logo. 
 

       
 

 

          
           
 
 
 
 
 
                          
 
     

www.ficec.jp/living/               
 ● Living Guidance translated in 6 languages is available. 

 
 
 Ang kabataan sa panahong ito ay konti ang 
pagkakataon mag bungkal ng lupa.  

Nais namin na ito ay kanilang masubukan 
sa abot ng aming makakaya. 
Upang ma-isagawa ang “objective”, "Grupo ng 
magulang kasama at mga anak ay nag plano 
ng bagong proyekto. 
♦♦Pamagat: “Let’s experience the agriculture of 

Japan with your child”！！ 
♦♦Nilalaman: Ikaw ay makakaranas ng pag 

agrikultura mula sa pagtanim at pag-ani ng 
mga patatas. 

♦♦Term: Simula Marso hanggang Agosto 
♦♦Requirement: Kailangang makihalubilo ng 

higit sa isang beses kada buwan sa 
pag-aalaga ng patatas. 

♦♦Fees:   3,000 yen  bawat pamily 
♦♦Contact: Fujimino International Cultural 

Exchange Center “Group of parents 
growing up with children” 

♦♦Limit na bilang:  15 pamilya 
♦♦Deadline:  March 20th 
♦♦Tel/E-mail: 256-4290 oya@hansokuya.com 

● “Magazines・other paper items⇒Magazines, catalogs, envelopes, paper bags, paper boxes. 
wrapping papers, small papers, etc.” 

 
 
 

“The Supplementary Income Payments” 
 Ang “munisipalidad ay tumutukoy sa isang 
nakarehistro bilang dayuhan sa 
nakatalagang munisipalidad at 
pagkakalooban ng serbisyo at karapatan ng 
sumasakop na munisipalidad. Tamang 
rehistrasyon ay napakahalaga upang 
makamtan ang benepisyo at karapatan 
bilang resident eng isang munisipalidad.  
Maari po lamang na sundin ang tamang 
proseso at pamaraan sa pag rehistro bilang 
dayuhan sa local na pamahalaan ng 
munisipalidad kung saan naninirahan. Kung 
ikaw ay 16 na taong gulang pababa, ang 
kasambahay o kamag-anak ay maaring 
magparehistro sa iyo.  Para sa katanungan 
at impormasyon, maari pong magsadya sa 
opisina ng munisipalidad na inyong 
nasasakupan.  Ang gobyerno ng Japan ay 
nagpa-plano magkaloob ng “Supplementary  
Income Payments”.Ito ay ipagka- 
Kaloob ng munisipalidad sa sa bawat 
mamamayan na nakarehistro 
At naninirahan dito.(hindi pagkakalooban  
na ang “status”ay “temporary visit” o 
Namalagi sa Japan ng “illegal”). 

Tayo na! subukan ang agrikultura 
ng Japan kasama ang iyong anak! 

! 

★Ang poster na “multilingual” ukol sa 「Kung paano maghiwalay at magtapon ng basura 
at “recyclables”」 ay ipamimigay sa “city office” at FICEC. 

★    Puntos ng bagong pamamaraan (Maari po lamang basahin ang naunang pahina) 
タガログ語 


