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家庭ごみの正しい分け方・出し方

The correct way to sort and put out your
household garbage

Classification/分类/
분류/Phân loại

分類

Burnable garbage day/
可燃垃圾收集日/
/

Garbage collection days/垃圾收集日/
쓰레기의 수집 일/Ngày thu gom rác ごみの収集日
Day of week/
星期几/요일 /
Ngày trong tuần

もやすごみの日

Non-Burnable garbage day/
不可燃垃圾收集日/
/
もやさないごみの日

Recyclable garbage day/
资源垃圾收集日/
/
資源物の日

Oversize garbage day/
大型垃圾收集日/
/

Day of week/
星期几/요일 /
Ngày trong tuần
Day of week/
星期几/요일 /
Ngày trong tuần
Oversize garbage service/大型垃圾热线电话/
/

☎048-424-5747

粗大ごみ

Garbage collection closed November 23rd / December 31st-January 3rd
垃圾回收休息日 11月23日/12月31日〜1月3日

ごみ収集日一覧表

Garbage collection schedule / 垃圾收集日一览表 /
쓰레기 수거 일 일람표 / Danh sách ngày thu gom rác
Collectin Zones/
收集区/수집 지역/
Khu vực thu gom

地区

Burnable garbage day/
可燃垃圾收集日/
타는 쓰레기의 수집일 /

Non-Burnable garbage day/ Recyclable garbage day/
不可燃垃圾收集日/
资源垃圾收集日/
자원물의
수집일 /
타지 않는 쓰레기의 수집일 /

Ngày thu gom rác đốt được

Ngày thu gom rác không đốt được
もやさないごみの日

Ngày thu gom rác tài nguyên

Tue
星期二
화요일

Mon
星期一
월요일

もやすごみの日

Kizawa 1・2 chome
Shimotoda 1・2 chome
Nakacho 1 chome
喜沢1・2丁目（쵸메）
下戸田1・2丁目（쵸메）
中町1丁目（쵸메）

Wed・Sat
星期三 ・ 星期六
수요일 ・토요일
Thứ tư ・Thứ bảy

Nakacho 2 chome
Kizawaminami 1・2 chome
Kawagishi 1・2 chome
Shimomae 1・2 chome
中町2丁目（쵸메）
喜沢南1・2丁目（쵸메）
川岸1・2丁目（쵸메）
下前1・2丁目（쵸메）

Wed・Sat
星期三 ・ 星期六
수요일 ・토요일
Thứ tư ・Thứ bảy

Kamitoda 1〜5 chome
Oaza Kamitoda
Oaza Niizo
Oaza Shimosasame
上戸田1〜5丁目（쵸메）
大字上戸田
大字新曽
大字下笹目

Tue・Fri
星期二 ・ 星期五
화요일 ・토요일
Thứ ba・Thứ bảy

Honcho 1〜5 chome
Todakouen
Minamicho
Kawagishi 3 chome
本町1〜5丁目（쵸메）
戸田公園
南町
川岸3丁目（쵸메）

Tue・Fri
星期二 ・ 星期五
화요일 ・토요일
Thứ ba・Thứ bảy

Niizominami 1〜4 chome
Sasameminamicho
Hikawacho 1〜3 chome
Hayase 1・2 chome
Sasame 5〜8 chome
新曽南1〜4丁目（쵸메）
笹目南町
氷川町1〜3丁目（쵸메）
早瀬1・2丁目（쵸메）
笹目5〜8丁目（쵸메）

Mon・Thu
星期一 ・ 星期四
월요일 ・ 목요일
Thứ hai・Thứ năm

Sasame 1〜4 chome
Sasamekitamachi
Bijyogi 1〜8 chome
Bijyogihigashi 1・2 chome
Oazabijyogi
笹目1〜4丁目（쵸메）
笹目北町
美女木1〜8丁目（쵸메）
美女木東1・2丁目（쵸메）
大字美女木

Mon・Thu
星期一 ・ 星期四
월요일 ・ 목요일
Thứ hai・Thứ năm
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資源物の日

Thứ ba

Thứ hai

Fri
星期五
금요일

Thu
星期四
목요일

Thứ sáu

Thứ năm

Mon
星期一
월요일

Sat
星期六
토요일

Thứ hai

Thứ bảy

Thu
星期四
목요일

Wed
星期三
수요일

Thứ năm

Thứ tư

Wed
星期三
수요일

Tue
星期二
화요일

Thứ tư

Thứ ba

Sat
星期六
토요일

Fri
星期五
금요일

Thứ bảy

Thứ sáu

Burnable garbage / 可燃垃圾 / 타는 쓰레기의 수집일
もやすごみ
Ngày thu gom rác đốt được
Waste paper / Smelly Paper
废纸 / 有异味的纸
더러워진 종이 / 냄새가 배인 종이
Giấy bẩn / Giấy có mùi

Kitchen waste

(Please ensure it is dry!)

厨余垃圾
（请把水分充分沥干。）

부엌의 음식물 쓰레기
（물기를 잘 제거해 주세요）

Paper cartons with foil lining inside

Rác nhà bếp

内部贴有锡纸的纸盒

(Vui lòng vắt hết nước.)

안쪽 면에 은박지가
붙어 있는 종이팩
Hộp giấy có dán giấy bạc ở trong

Please cut twigs and branches to less than
40cm in length and tie with string.
Up to 5cm thick.
树枝、零碎板材等分割
至40厘米以下长度。
用绳子绑好。厚度为5厘米以内。

Aluminum foil
알루미늄 호일

铝箔
Phôi nhôm

나뭇가지, 판자 조각은 40cm 미만으로 잘라서,
끈으로 묶어 주세요. 두께는 5cm이하까지.
Vui lòng bẻ cành cây, gỗ vụn sao cho dưới
40cm và dùng dây bó lại.
Độ dày tối đa là 5cm.

Shoes / Sandals
鞋子 / 凉鞋
Please remove waste from disposable diapers, 신발 / 샌들
and wrap them in paper.
Xăng đan / Ủng
纸尿布应除去排泄物后，用纸等包好。
일회용 기저귀는 오물을
제거한 후 종이 등에 싸 주세요.
Vui lòng lấy giấy sạch,
v.v… gói tã giấy lại.

CDs / DVDs / records
CD / DVD / 唱片
CD / DVD / 음반
CD / DVD / đĩa thu âm

Rubber items
橡胶制品
고무 제품
Sản phẩm cao su
Video tapes / cassette tapes
录影带 / 盒式磁带
비디오 테이프 / 카세트 테이프
Băng video / Băng cassette
Fireworks (wet with water)

Leather goods
皮革制品
가죽 제품
Sản phẩm thuộc da

烟火（用水濡湿）
불꽃 (물에 적신 후 배출）
Pháo hoa (Làm ẩm bằng nước)

Please tie the top of the bag before putting out
请扎紧袋口后丢弃。
입구를 묶어서 배출해 주세요.
Vui lòng buộc miệng túi thật chặt trước khi đem bỏ.
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Non Burnable garbage / 不可燃垃圾 / 타지 않는 쓰레기의 수집일
もやさないごみ
Rác không đốt được
Plastic bottles / 塑料瓶 / 페트병 / Chai PET
・ Items marked "PET " / 标有左图所示PET标志的塑料瓶 /
페트병 재활용 마크가 있는 것 / Là những chai có ký hiệu chai PET
Make sure you remove the cap
①・
Plastic caps → Plastic containers and packaging
・Metal caps → Non-burnables

반드시 뚜껑을 분리
・플라스틱 뚜껑 → 플라스틱 용기 및 포장
・금속 뚜껑 → 불연물 등으로 배출

②
③

⑤

务必拿掉瓶盖
・ 塑料瓶盖 → 塑料容器包装
・ 金属瓶盖 → 属于不燃物等

Phải tháo nắp
・ Nắp nhựa → Bao bì nhựa
・ Nắp kim loại → Rác không đốt được

Peel off the label → Plastic containers and packaging 撕下标签 → 塑料容器包装
라벨을 제거 → 플라스틱 용기 및 포장
Tháo nhãn → Bao bì nhựa

Rinse the inside thoroughly with water
用水清洗瓶内
안을 물로 잘 씻어낸다
Dùng nước rửa sạch bên trong

④

Crush the bottle
压扁
찌그러뜨림
Đập bẹp

Put bottles in the blue basket (small or large). Put them straight in;
do not put them in a bag first.
无需装袋，直接放入蓝色箱子内
（大、
小）
파란색 바구니(대·소)에, 봉지에 넣지 않고 그대로 넣는다
Không cho chai vào túi, cứ để nguyên như thế và bỏ vào giỏ
màu xanh (lớn, nhỏ)

Plastic containers and packaging / 塑料容器包装 /
플라스틱 용기 및 포장 / Bao bì nhựa
・Items marked "PE, PP, PA, PS" / 标有左图所示标志的塑料制品 /
플라스틱 마크가 있는 것 / Là những hộp gói có dấuプラ (Pla-mark)
Please wash dirt off before putting out.
请将污渍清洗干净后丢弃。

오물을 씻어 낸 후 배출해 주세요.
Vui lòng rửa sạch chất bẩn trước khi mang đến.

Plastic products (except PET bottles) / 塑料制品（塑料瓶除外）
플라스틱 제품 (페트병은 제외） / Sản phẩm nhựa (Ngoại trừ chai PET)
Plastic bags / 塑料袋 / 비닐 제품 / Sản phẩm nilon
Styrofoam, trays / 聚苯乙烯塑料泡沫及托盘 / 발포 스티로폼 및 트레이 /
Khay và mút xốp
Candy bags; frozen food bags / 零食包装袋、冰冻食品包装袋等 /
과자 봉지·냉동 식품 봉지 등 / Túi bánh kẹo, túi đựng thực phẩm đông lạnh,v.v…
Burnable garbage / 可燃垃圾 / 타는 쓰레기의 수집일 / Rác đốt được
All items not marked "PE", items with dirt on them, items which have not been rinsed out, cassette tapes,
video tapes
无上述“塑料制品”标志的垃圾、有污渍残留的垃圾、内部无法清洗的垃圾、盒式磁带、录影带、CD等
「플라스틱」 마크가 없는 것,오물이 묻은 것, 안을 씻을 수 없는 것, 카세트 테이프, 비디오 테이프, CD 등
Các chai không có dấu "プラ", chai bẩn, chai không thể rửa sạch ở bên trong, băng cassette,
băng video, đầu đĩa CD, v.v…
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Other paper / 其它纸制品 / 그 외의 플라스틱류 / Các loại nhựa khác
Don' t collect on rainy days / 雨天无法收集 / 비 오는 날에는 내 놓지 맙시다 /
Không thể được thu thập vào những ngày mưa
Carton※Open it out / 瓦楞纸板箱※展开后丢弃 /
종이 상자※펼쳐서 배출 / Hộp giấy * Rọc ra rồi đem bỏ
Tie up with string / 用绳子捆好 /
끈으로 묶음 / Cột lại bằng dây

Postcards / 明信片 / 엽서 / Bưu thiếp
Envelopes / 信封 / 봉투 / Phong bì

Wrapping paper / 包装纸 /
포장지 / Giấy gói

Burnable garbage / 可燃垃圾 / 타는 쓰레기의 수집일 / Ngày thu gom rác đốt được
Items with dirt on them, packaging with foil lining inside, items with a strong smell (e.g. incense or detergent)
残留污迹、内部贴有锡纸的纸盒、线香、和洗涤用品包装盒等带异味的物品等
오물이 묻은 것, 안쪽 면에 은박지가 붙어 있는 종이팩, 선향 및 세제의 상자 등 냄새 있는 것 등.
Các loại giấy bẩn, hộp giấy có mùi như hộp giấy có dán giấy bạc bên trong, hộp đựng nhang và hộp
đựng nước tẩy rửa, v.v..

Hazardous items / 危险品 / 위험물 / Những vật nguy hiểm
Thermometers; blood pressure monitors; fluorescent tubes /
体温计、血压仪、日光灯管 / 체온계，혈압계，형광등 /
Nhiệt kế, máy đo huyết áp, đèn huỳnh quang
Do not put them in the basket. /
不要把它们放在箱子 /
바구니에 넣지 마십시오 /
đừng bỏ chúng vào giỏ

Dry cell batteries; cigarette lighters /
干电池、打火机 / 건전지，라이터 /
Pin khô, hộp quẹt ga

※Take watch batteries and rechargeable batteries back to the shop where
you purchased them /
※纽扣电池、充电电池请拿到销售店铺进行回收。 /
※단추형 건전지나 충전지는 판매점에 문의 /
※Vui lòng mang pin nút áo, pin sạc đến các đại lý

Use up oil inside / 完全用尽 /
내용물을 다 쓴 후 배출 /
Sử dụng hết bên trong
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Non Burnable garbage / 不可燃垃圾 / 타지 않는 쓰레기의 수집일
もやさないごみ
Rác không đốt được
Hazardous items / 危险品 / 위험물 / Những vật nguy hiểm
Fire extinguishers; car batteries /
灭火器、蓄电池 / 소화기，축전지 /
Bình chữa cháy, bình ắc quy
※For household use only /
※仅限于家庭用 / ※가정용에 한함 /
※Chỉ dùng cho gia đình

Put out as they are. (You do not need to empty contents) /
直接丢弃（未完全用尽也可丢弃）/
그대로 배출（내용물이 남아 있어도 가능）/
Để nguyên như thế.
(Có thể vẫn còn các chất ở bên trong).

Non-combustible items / 不燃物等 /
불연물 등 / Rác không đốt được, v.v…
※Make sure you do not throw out broken items stuck together with packing tape /
※已破碎物品请用胶带等固定，以防碎片飞散。 /
※깨지는 것은 테이프를 붙이거나 해서 사방에 흩날리지 않게 해 주세요. /
※Những vật bị vỡ vui lòng dán băng keo, v.v… để tránh rơi vãi.
Porcelain and crockery; Mirrors; glassware; Disposable pocket heaters /
陶瓷类、镜子、玻璃类、暖宝宝 /
도기 류, 거울·유리 류, 일회용 보온주머니 /
Umbrellas /
Các loại gương, kính, Miếng dán giữ nhiệt Cairo 雨伞 / 우산 / Ô
dùng một lần
Nail varnish;
Please wrap dangerous
Makeup compacts /
items in paper /
指甲油、化妆品粉饼盒 /
危险物品请用纸包好。 /
매니큐어
위험한 물건은 종이
화장품 등의 거울이 붙은 분갑 /
등에 싸 주세요. /
Vui lòng dùng giấy gói
Vui lòng dùng giấy gói
những vật nguy hiểm.
những vật nguy hiểm.

Small household electrical appliances (Less than 40cm) /
小型家电产品（不足40厘米） /
소형 가전 제품（40cm 미만의 것） /
Các thiết bị điện tử cỡ nhỏ (Thiết bị dưới 40cm)
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Place items in the yellow or red basket.
Put them straight in; do not put them in a bag first.
无需装袋，
直接放入黄色或红色箱子内。
노란색이나 빨간색 바구니에 봉지에 넣지
말고 그대로 넣어 주세요.
Vui lòng không bỏ vào túi, cứ để nguyên
như thế và bỏ vào giỏ màu vàng hoặc đỏ.

Recyclable garbage / 资源垃圾回收日 / 자원물의 수집일
資源物
Rác tài nguyên
Cans; metal items / 罐子、金属类 /
캔, 금속류 / Các loại hộp, kim loại

Please rinse the inside before putting out. /
洗净后丢弃。 / 안을 씻어서 배출해 주세요. /
Hãy vứt sau khi rửa sạch bên trong

Put items in the blue basket (large). Put them straight in; do not put them in a bag first. /
无需装袋，直接放入蓝色箱子内（大）。 /
파란색 바구니(대)에, 봉지에 넣지 말고 그대로 넣어 주세요. /
Vui lòng không bỏ vào túi, cứ để nguyên như thế và bỏ vào giỏ màu xanh (lớn).
Empty cans (Steel cans; aluminum cans) /
空罐（铁罐、铝罐等） /
빈 캔 (스틸 캔, 알루미늄 캔 등) /
Lon rỗng (lon thiếc, lon nhôm, v.v…)

Frying pans; Kettles /
煎锅、水壶等 /
프라이팬, 주전자 등 /
Chảo, Ấm đun nước, v.v…

Tea containers, candy boxes /
茶叶罐、点心盒 /
녹차 캔, 과자 캔 /
Hộp đựng trà, lon bánh kẹo
Other metal items(Copper, stainless steel, brass) /
其它金属（钢、不锈钢、黄铜） /
그 외의 금속(강철· 스테인리스, 놋쇠） /
Các đồ kim loại khác (đồng, thép không gỉ, đồng thau)
Containers over 1 "to" (c18 ltrs)
Items (> 40 cm)
한 말 통 이상의 큰 것
40cm 이상의 것

Oversize
garbage

대형 쓰레기

一斗罐（约18公升）以上的罐子 大型垃圾
40厘米以上的罐子
Rác có độ lớn từ thùng phuy 18 lít trở lên
Rác từ 40cm trở lên

Rác cồng kềnh

Aerosol cans, gas cylinders for portable stoves /
喷雾罐、便携式卡式炉气罐 / 스프레이 캔，휴대용 가스버너용 가스봄베 /
Lon xịt, lon gas sử dụng cho bếp gas du lịch
Place items in the yellow basket.Put them straight in; do not put them in a bag first.
※If anything is left in the can, there is a risk it might explode in the garbage collection vehicle /
无需装袋，直接放入黄色箱子内。
※如果瓶内还有残留可能会在回收车中发生爆炸。 /
노란색 바구니 안에 봉지에 넣지 말고 그대로 배출해 주세요.
※잔류물이 있으면 회수차량 등에서 폭발할 위험이 있습니다. /
Vui lòng không bỏ vào túi, cứ để nguyên như thế và bỏ vào giỏ màu vàng.
※Nếu bên trong lon xịt còn, sẽ có nguy cơ gây cháy nổ cho các xe thu gom rác, v.v…
Use contents up entirely. No need to puncture the can. /
务必完全用尽。无须打孔。 /
반드시 안의 내용물을 다 쓴 후 배출.
구멍을 뚫을 필요는 없습니다. /
Phải sử dụng hết bên trong. Không cần đục lỗ
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Recyclable garbage / 资源垃圾回收日 / 자원물의 수집일
資源物
Ngày thu gom rác tài nguyên
Fabrics / 纺织品类 /
천류 / Các loại vải

Please refrain from putting out garbage if it is raining. /
尽量不要在雨天丢弃 / 비 오는 날에는 배출하지 않도록 합시다 /
Tránh bỏ rác vào những ngày mưa
Clothes / 衣物 /
의류 / quần áo

Curtains / 窗帘 /
커튼 / Màn cửa

Cloth / 布料 /
천 / vải

Light blankets / 毛巾被 /
타월 담요 / khăn lớn

Oversize garbage / 大型垃圾 / 대형 쓰레기 / Rác cồng kềnh
Carpet; With cotton inside / 地毯、里面有棉花 / 카펫, 면이 안에 들어있는 것 / Thảm, Với bông bên trong

Paper / 纸制品类 /
종이류 / Các loại giấy

Please refrain from putting out garbage if it is raining. /
尽量不要在雨天丢弃 / 비 오는 날에는 배출하지 않도록 합시다 /
Tránh bỏ rác vào những ngày mưa

Divide according to the five types shown below, and tie up with string. /
分为以下五种，用绳子捆好后丢弃。 /
이하의 5종류로 나누어, 끈으로 묶어 배출해 주세요. /
Vui lòng phân theo 5 loại dưới đây và buộc lại bằng dây thừng rồi đem bỏ.
Newspapers, flyers /
报纸、广告 /
신문·광고지 /
Báo, tờ rơi

Cardboard /
瓦楞纸板 /
골판지 상자 /
Thùng các-tông

Shredder garbage /
碎纸机垃圾 /
슈레더 쓰레기 /
Máy hủy rác

Magazines, books, notebooks, dictionaries (Bound publications) /
杂志、书、笔记本、词典（带装帧的出版物） /
잡지·책·노트·사전 (제본되어 있는 것) /
Tạp chí, sách, tập, từ điển (Những vật có thể gấp lại)
Paper cartons (Open these out, rinse with water and dry before putting out) /
纸盒（请剪开后、洗净、风干再丢弃。） /
종이팩 (펼쳐서 물로 씻고 말린 후에 배출해 주세요.) /
Hộp giấy (Vui lòng rọc ra, rửa sạch bằng nước, phơi khô rồi đem bỏ)
Non Burnable garbage / 不可燃垃圾 / 타지 않는 쓰레기의 수집일 / Ngày thu gom rác không đốt được
Postcards; Envelopes; Carton; Wrapping paper / 明信片、信封、瓦楞纸板箱、包装纸 / 엽서, 봉투, 종이 상자, 포장지
Bưu thiếp, Phong bì, Hộp giấy, Giấy gói

Burnable garbage / 可燃垃圾 / 타는 쓰레기의 수집일 / Ngày thu gom rác đốt được
Items with dirt on them, packaging with foil lining inside, items with a strong smell (e.g. incense or detergent)
残留污迹、内部贴有锡纸的纸盒、线香、和洗涤用品包装盒等带异味的物品等
오물이 묻은 것, 안쪽 면에 은박지가 붙어 있는 종이팩, 선향 및 세제의 상자 등 냄새 있는 것 등.
Các loại giấy bẩn, hộp giấy có mùi như hộp giấy có dán giấy bạc bên trong, hộp đựng nhang và hộp đựng nước tẩy rửa, v.v..
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Bottles / 瓶类 / 병류 /
Các loại chai, lọ

Rinse inside before putting out. / 洗净后丢弃。 /
안을 씻은 후 배출해 주세요. /
Vui lòng rửa sạch bên trong rồi hãy đem bỏ

Reusable bottles: Reusable after washing (returnable) /
再利用瓶：洗净后可再次使用的瓶子（可回收瓶） /
생 병：씻어서 재사용할 수 있는 병（반환 가능한 병） /
Chai tái sử dụng: Chai có thể sử dụng lại sau khi rửa sạch (chai có thể trả lại)
Items with this mark
带
标志 /带
마크가 있는 것
Chai có dán nhãn

/Items with this mark
标志 /
/ 마크가 있는 것
/
/ Chai có dán nhãn

/

Beer bottles, 1 "sho" size bottles (1.8 ltr), Whisky bottles /
啤酒瓶、一升瓶（1.8公升）、威士忌、酒瓶等 /
맥주병, 일본 술병（1.8ℓ）、위스키 병 등 /
chai (1,8l), chai rượu, v.v…
Remove the cap / 拿掉瓶盖。 / 뚜껑을 제거한다 / Tháo nắp các chai bia
Put items in the red basket.
Put them straight in; do not put them in a bag first.
无需装袋、
直接放入红色箱子内。
빨간색 바구니에 봉지에
넣지 말고 그대로 배출해 주세요.
Vui lòng không bỏ vào túi,
cứ để nguyên như thế và bỏ vào giỏ màu đỏ.

Assorted bottles: non-returnable glass bottles (one-way bottles) /
其他瓶子：再利用瓶之外的玻璃瓶（一次性瓶子） /
그 외의 병：재활용 가능한 병 외의 유리병（반환 불가능한 병） /
Chai dùng 1 lần: Chai thủy tinh ngoài những chai tái sử dụng (chai chỉ sử dụng một lần)
넣지 말고 그대로 배출해 주세요.
Remove the cap / 拿掉瓶盖。 / 뚜껑을 제거한다 / Tháo nắp chai
Vui lòng không bỏ vào túi,

Put items in the blue basket (small). Put them straight in;
do not put them in a bag first
无需装袋，
直接放入蓝色箱子内
（小）
。
파란색(소)바구니에 봉지에 넣지 말고 그대로
배출해 주세요.
Vui lòng không bỏ vào túi, cứ để nguyên như
thế và bỏ vào giỏ màu xanh (nhỏ)
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Oversized garbage

[Items which are over 40cm on one side count as oversize garbage.]

粗大ごみ

3 Take out the oversized garbage with the ticket to

1 Please call the oversized garbage service.

the collection area by 8 am on the day of collection.

Oversized garbage service
☎ 048-424-5747(Representative)

●Be

sure to write your name (or receipt number) and collection date on
the oversized garbage collection ticket.
●For all oversize garbage to be collected, please attach a ticket on each
item in a prominent part.
●You don't have to be there.
戸田

※The line is very busy on Mondays (day after holidays),
at the year end and at the start of the year.

Please be careful not to dial a wrong number.
●Line opens: Monday-Friday 08.30-17.15
Saturday 08.30-14.00
(closed on Sundays, national holidays,
Dec 29-Jan 3)
※We also accept electronic applications from Toda City website.
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/154/joho-electronic-application.html

〈Caution〉
The following items cannot be collected !!
●The item without an oversized garbage ticket.
●Oversized garbage collection ticket without full

● Maximum

10 items for one time.
will give you a reception number, , collection date, collection place.
Please take notes: a reception number,collection date and place.
(We don't accept your any requests.)
● For additions or changes please contact us at least 2 days before the
collection date. (or 3 days if the prior period includes a Sunday, a national
holiday, year-end or New Year )
● We

name
(or receiption number).
●Placed at the wrong place or time.
●Not applying for collection.
(We do not collect even if you attach an oversized garbage
collection ticket.)
[Oversize garbage collection ticket]

2 Purchase Oversize garbage collection ticket
(sticker) at the shop.

Sofas

Futon

(2 futon count as one item)

● The

price of the oversized garbage collection ticket is 400 yen per sheet.
● We do not refund, exchange or reissue tickets.

Chests of drawers

Tables

粗大ごみ収集券（シール）
を右記販売店（所）
で購入してください。
Mattresses

大型垃圾

【大型垃圾即单边长度超过40厘米的物品。】

3 附上大型垃圾回收券并在指定收集日期的

1 致电大型垃圾接待台。

上午8点将其放置在收集地点。

大型垃圾热线电话
☎ 048-424-5747(负责人)

● 确保在大型垃圾回收券上写下您的姓名（或受理号码）

和收集日期。
● 请为每个大型垃圾附上一张大型垃圾回收券。

戸田

※周一等休息日结束后的第二天及年初、年末、
热线可能会非常繁忙。

● 无需在收集地点。
● 您不必在场。

请确认好电话号码后再拨打电话。
●受理时间:周一至周五 8:30-17:15/
周六8:30-4:00
（周日、节假日、年初、年末除外）
※在户田市的主页上，
我们也接受电子应用程序。
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/154/joho-electronic-application.html

〈注意事项〉
以下情况，不能回收！！
●没有贴大型垃圾回收劵。
●大型垃圾回收劵上没有写名字（或受理号码）。
●没有在规定的时间、地点内放置。
●没有提出申请。

● 一次回收申请最多只能受理10件。
● 我们会告诉您受理号码、
收件日期、收件地点。

(即使贴有大型垃圾回收劵，也不予回收)

(不接受日期指定，敬请谅解。)
● 如有添加或变更，
请务必在回收日前2天（回收日的前2天为周日、
节假日、年初、年末时，则为这些日期的前1天）
之内联系我们。

被褥
（两床为1件）

沙发

【大型垃圾回收券】

2 在销售店铺购买大型垃圾回收券。
● 每张大型垃圾回收券400日元。

请务必在每件已申请回收的大型垃圾上贴好大型垃圾回收券。
● 没有退款、交换或重发。

橱柜

床垫
（1张为1件）
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桌子

대형 쓰레기

【대형 쓰레기는 한 변이 40cm 이상 인 물건입니다】

3 대형 쓰레기 수집권을 붙여 수거 일 아침

1 대형 쓰레기 전용 다이얼에 전화하십시오.

8 시까 지 정해진 장소에 배출하여주십시오.

대형 쓰레기 전용 다이얼
☎ 048-424-5747(대표)

● 대형

쓰레기 수집권에는 반드시 성명 (또는 접수 번호)와
수거 일을 기입하십시오.
● 대형 쓰레기 1 점 당 1 개,보기 쉬운 위치에 붙여주세요.
● 정해진 장소에있을 필요는 없습니다.

※토요일, 일요일 등 휴일이 끝난 후의 월요일이나
ㅤ연말연시에는 매우 혼잡합니다.

戸田

전화 번호의 실수에주의하십시오.
●접수시간：월요일~금요일 8:30~17:15/
ㅤ토요일8:30~14:00
ㅤ（일요일·공휴일 ·연말연시 제외）
※도다시 홈페이지에서 전자 신청에
ㅤ의한 접수도 실시하고 있습니다.
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/154/joho-electronic-application.html

〈주의〉
다음의 경우에는 수집 할 수 없습니다.!!
● 대형
●대형

쓰레기 수집권이 붙어 있지 않은 것.
폐기물 수집 권에 이름 (또는 접수 번호)를 쓰지
않는다.
●정해진 장소, 시간에 나와 있지 않은 것.
● 신청 접수를하지 않은 것.

●한

번에 신청 가능한 물건은 10개까지입니다.
접수 번호, 수거 일, 배출 장소를 알려드립니다.
(수거 일 지정은 할 수 없습니다.)
● 추가·변경하는 경우에는 수집 예정일의 2일 전(수집 예정일의
2일 전날이 일요일·공휴일 ·연말연시일 경우에는 그 날들의 전날)
까지 반드시 연락 주시기 바랍니다.
● 접수시

이불

소파

(2장에 1개로 취급）

【대형 쓰레기 수집권】

2 대형 쓰레기 수집권 (스티커)을
구입하십시오.
● 대형

쓰레기 수집권 1 매 400 엔으로, 대형 폐기물 1 점 당 1 매
필요합니다.
● 환불 · 교환 · 재발행은하지 않습니다.

옷장

테이블

粗大ごみ収集券（シール）
を右記販売店（所）
で購入してください。
매트리스
（1장에 1개로 취급）

Rác cồng kềnh

【Các loại rác có một cạnh lớn hơn 40cm】

1 Đăng ký vứt rác cồng kềnh

3 Dán tem lên rác cồng kềnh, mang ra nơi quy
định trước 8 giờ sáng ngày thu gom được
thông báo

● Cần

ghi tên họ (hoặc mã số đăng ký),
ngày thu gom lên tem
● Dán 1 tem lên 1 món rác cồng kềnh.
Dán nơi dễ nhìn thấy.
● Không cần đứng canh khi thu gom rác

※Đường dây thường rất bận vào thứ hai, ngày làm
việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, sau dịp nghỉ cuối năm

Xin vui lòng kiểm tra kỹ để không gọi nhầm số
●Thời gian nhận cuộc gọi:
Thứ 2 đến thứ 6: 08:30-17:15/
Thứ 7 : 08:30-14:00
(trừ chủ nhật, ngày lễ, 29/12-3/1)
※Có tiếp nhận đăng ký online trên trang web của TP Toda.
http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/154/joho-electronic-application.html

戸田

Số điện thoại liên hệ
☎ 048-424-5747

〈Chú ý〉
Không thu gom những món sau đây:
●Rác
●Rác

cồng kềnh không dán tem
cồng kềnh có dán tem, nhưng không ghi họ tên
(hoặc mã số đăng ký)
●Không đem rác đến đúng giờ, đúng nơi quy định
●Rác chưa đăng ký thu gom (Có dán tem cũng sẽ không
thu gom)

●1

lần đăng ký thu gom tối đa được 10 món
gọi điện thoại đăng ký, quý khách vui lòng ghi chú lại mã số
đăng ký, ngày thu gom, nơi quăng rác được thông báo.
(Không tiếp nhận chỉ định ngày thu gom rác)
● Nếu có thay đổi vui lòng liên hệ trước ngày thu gom rác 2 ngày
(nếu trước ngày thu gom 2 ngày là CN, ngày lễ 29/12- 3/1 thì
trước đó 1 ngày nữa)
● Khi

【Tem thu gom rác cồng kềnh】

2 Mua tem thu gom rác cồng kềnh

1 bộ ch nệm

● Tem

thu gom rác cồng kềnh giá 400 yen/1 tờ.
Rác cồng kềnh 1 món cần dán 1 tem.
● Không chấp nhận đổi trả, phat hành lại tem.

Ghế sô pha
Tủ quần áo

Nệm
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Bàn

Oversized garbage / 大型垃圾 / 대형 쓰레기 / Rác cồng kềnh
Facilities selling Oversize garbage collection ticket. /
大型垃圾回收券经办处 / 대형 쓰레기 수집권 취급소 /
Những cơ sở bán Phiếu thu gom rác cồng kềnh

❼

❺

❻❶
❹

❾

⓫
❸
❿

Facilities selling Oversize garbage collection ticket
❶Environmental
❷Toda-kouen

❷

❽

TEL

Department, Toda Municipal Government

Ekimae Administration Center

048-441-1800
048-420-9734

❸Tobu Welfare

Center

048-443-1021

❹Niizo Welfare

Center

048-445-1811

❺Seibu Welfare

Center

048-421-3024

❻Toda

City Cultural Hall

048-445-1311

❼Toda

City Sports Center

048-443-3523

❽Welfare

Center for Persons with Disabilities

048-445-1828

❾Sasame

community Center COMPAL

048-422-9988

❿Niizo-minami
⓫Kami-toda

Branch 2F SAKURA PAL

048-229-1061

Regional Exchange Center AIPAL

048-229-3133
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TEL

大型垃圾回收券经办处
❶市役所

048-441-1800

环境科

❷户田公园站前行政中心

048-420-9734

❸东部福祉中心

048-443-1021

❹新曾福祉中心

048-445-1811

❺西部福祉中心

048-421-3024

❻文化会馆

048-445-1311

❼体育中心

048-443-3523

❽残疾人福祉中心

048-445-1828

❾笹目社区中心

048-422-9988

❿新曾南厅舍2楼

048-229-1061

樱花PAL

⓫上户田地域交流中心

048-229-3133

爱PAL

TEL

대형 쓰레기 수집권 취급소 (공공시설)
❶시약쇼3층

❷도다고엔에키
❸도우부

048-441-1800

간교과

048-420-9734

교세이센타

048-443-1021

후쿠시센타

❹니조

후쿠시센타

048-445-1811

❺세부

후쿠시센타

048-421-3024

❻문카카이칸

048-445-1311

❼스포츠

048-443-3523

센타

❽쇼가이샤
❾사사메

048-445-1828

후쿠시카이칸

048-422-9988

커뮤니티센타

❿니조미나미쵸샤2층
⓫가미도다

048-229-1061

사쿠라파르

048-229-3133

치이키코우류우센타 아이파르

TEL

Những cơ sở bán Phiếu thu gom rác cồng kềnh
❶Ban

048-441-1800

môi trường ở tòa thị chính

❷Trung

tâm hành chính Toda Koen Ekimae

048-420-9734

❸Trung

tâm phúc lợi miền đông

048-443-1021

❹Trung

tâm phúc lợi Niizo

048-445-1811

❺Trung

tâm phúc lợi miền tây

048-421-3024

❻Trung

tâm văn hóa thành phố Toda

048-445-1311

❼Trung

tâm thể thao Toda

048-443-3523

❽Hội

❾Trung
❿Tòa

048-445-1828

trường phúc lợi cho người khuyết tật

048-422-9988

tâm cộng đồng Sasame Com pal

nhà chính phủ Niizo-minami 2 Tầng Sakura Pal

⓫Trung

048-229-1061
048-229-3133

tâm giao lưu khu vực Kamitoda Ai Pal
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Garbage which cannot be collected by the city / 市内不予以回收的物品 /
시에서 수집할 수 없는 쓰레기 / Rác thành phố không thu gom
回収できないごみ

Ask if you can take the item you want to dispose of back to the shop where you bought it, for licensed disposal. /
由购入时的店铺进行回收，或者交给可处理该类物品的机构。 /
당시의 구입처에 회수를 문의하거나 폐기물 처리 허가 업자에게 의뢰해 주십시오. /
Nhờ đại lý thu lại hoặc nhờ doanh nghiệp được cấp phép xử lý chất thải.

Fuel / Paint / Chemicals
燃料 / 涂料 / 药品
염료 / 도료 / 약품
Nhiên liệu / sơn / dược phẩm

Gas cylinders
液化气罐
가스 봄베
Bình gas

Pianos
钢琴
피아노
Đàn Piano

Tatami
榻榻米
다다미
Chiếu

Door fittings
门
건축 자재
Cửa kéo

Safes
保险柜
금고
Két sắt

Cars and car parts
汽车及汽车零件
자동차 또는 자동차 부품
Xe hơi và phụ tùng xe hơi

Bathtubs
浴缸
욕조
Bồn tắm

Wheels / Tires
车轮 / 轮胎
타이어 휠 / 타이어
Bánh xe / Lốp xe
PCs
电脑
컴퓨터
Máy vi tính

Blocks (concrete, earth and sand , stone)
混凝土、水泥、沙土、石头
벽돌, 콘크리트, 흙, 돌
Gạch(bê tông, đấtcát, đá)
Motorbikes

(excluding one with 50 ml displacement or below)

摩托车(排量在50毫升以下的摩托车除外)
오토바이(50cc이하 제외）
Xe gắn máy

Refrigerators (freezers)
冰箱（冰柜）
냉장고(냉동고）
Tủ lạnh (tủ đông)
Clothes dryers
烘干机 빨래건조기
Máy sấy khô quần áo

(ngoại trừ xe từ 50 phân khối trở xuống)

Air conditioners
空调 에어컨 Máy lạnh

Washing machines

Business waste

(All garbage from shops, offices, restaurants, hospitals, etc.)

事业性垃圾(来自商店，办公室，饭店，医院等的所有垃圾)
사업·영업 계 쓰레기
(상점 · 사업소 · 음식점 · 병원 등에서 나오는 모든 쓰레기）

Rác kinh doanh sản xuất

(Tất cả rác từ các cửa hàng, văn phòng, nhà hàng, bệnh viện, vv)
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TVs 电视
텔레비전 Ti vi

洗衣机 세탁기
Máy giặt

Recycling household electrical goods
可回收家电及电脑
재활용 가능한 가전 제품 및 컴퓨터
Máy tính và đồ điện gia dụng tái chế

Recycling household electrical goods / 可回收利用的家电 /
재활용 가능한 가전 제품 및 컴퓨터 / Máy tính và đồ điện gia dụng tái chế
Refrigerators (freezers)
冰箱（冰柜）
냉장고(냉동고）
Tủ lạnh (tủ đông)

Air conditioners
空调
에어컨
Máy lạnh

Washing machines
Clothes dryers
洗衣机
烘干机
세탁기
빨래건조기
Máy giặt
Máy sấy khô quần áo
TVs 电视 텔레비전 Ti vi
Buy a new one 置换家电时
교체하는 Mua một cái mới

Dispose
처분하는 경우
Know where to buy
店铺明确
구입처를 알
Biết mua ở đâu

Request a pick-up at the store.
委托店铺上门取货
구입처에 인수를 의뢰
Yêu cầu đón tại cửa hàng.
Home appliance recycling ticket center
●家电回收中心
●가전 리사이클 권 센터
●Trung tâm vé tái chế thiết bị gia dụng
●

TEL.0120-319640
TEL.0120-319640
TEL.0120-319640
TEL.0120-319640
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处理家电时
Khi nào vứt bỏ
Purchasing store is
unkown, closed, far away.
店铺不确定、关店、
距离远
구입 한 가게가 불명·
폐업·먼.
Cửa hàng không xác
định, đóng, xa.

Ask the dealer to pick up.
委托业者上门取货
업자에게 인수를 의뢰.
Yêu cầu các đại lý nhận.

※Cans; metal items / 罐子、金属类 / 캔, 금속류 / Các loại hộp, kim loại
※Aerosol cans, gas cylinders for portable stoves / 喷雾罐、便携式卡式炉气罐 /
ㅤ스프레이병，휴대용 가스버너용 가스봄베 / Lon xịt, lon gas sử dụng cho bếp gas du lịch
※Fabrics / 纺织品类 / 천류 / Các loại vải
※Paper / 纸制品类 / 종이류 / Các loại giấy
※Bottles / 瓶类 / 병류 / Các loại chai, lọ
☆Reusable bottles: Reusable after washing (returnable) / 再利用瓶：洗净后可再次使用的瓶子（可回收瓶） /
ㅤㅤ생 병：씻어서 재사용할 수 있는 병（반환 가능한 병） /
ㅤㅤChai tái sử dụng: Chai có thể sử dụng lại sau khi rửa sạch (chai có thể trả lại)
☆Assorted bottles: non-returnable glass bottles (one-way bottles) / 其他瓶子：再利用瓶之外的玻璃瓶（一次性瓶子） /
ㅤㅤ그 외의 병：재활용 가능한 병 외의 유리병（반환 불가능한 병） /
ㅤㅤChai dùng 1 lần: Chai thủy tinh ngoài những chai tái sử dụng (chai chỉ sử dụng một lần)

Recyclable garbage day/资源垃圾回收日/자원물의 수집일 /Ngày thu gom rác tài nguyên

※Plastic bottles / 塑料瓶 / 페트병 / Chai PET
※Plastic containers and packing / 塑料容器包装 / 플라스틱 용기 및 포장 / Bao bì nhựa
※Other paper / 其它纸制品 / 그 외의 플라스틱류 / Các loại nhựa khác
※Hazardous items / 危险品 / 위험물 / Những vật nguy hiểm
☆Thermometers; blood pressure monitors; fluorescent tubes / 体温计、血压仪、日光灯管 /
ㅤㅤ체온계，혈압계，형광등 / Nhiệt kế, máy đo huyết áp, đèn huỳnh quang
☆Dry cell batteries; cigarette lighters / 干电池、打火机 /
ㅤㅤ건전지，라이터 / Pin khô, hộp quẹt ga
☆Fire extinguishers; car batteries / 灭火器、蓄电池 /
ㅤㅤ소화기，축전지 / Bình chữa cháy, bình ắc quy
※Non-combustible items / 不燃物等 / 불연물 등 / Rác không đốt được, v.v…

Non-Burnable garbage day/不可燃垃圾收集日/타지 않는 쓰레기의 수집일 /Ngày thu gom rác không đốt được

Burnable garbage / 可燃垃圾 / 타는 쓰레기의 수집일
Ngày thu gom rác đốt được

Burnable garbage day/可燃垃圾收集日/타는 쓰레기의 수집일 /Ngày thu gom rác đốt được

