
Garbage separation promotion App

• Maaari mong suriin sa kategorya
ng pagbubukod ng basurang
maaaring irecycle at basura na
nasa items name.

Hanapin ang
Pagbubukod ng Basura

• Maari mong tingnan ang mga paraan ng pagbubukod ng basura,paraan ng
pagtapon ng basura at ang mga pinagbabawal na mga bagay sa pagtapon
ng basura na nakasaad sa guidebook.

Recyclables /Garbage separation Guide

• Upang mailagay ang lugar kung saan kayo natira,maari mong tingnan ang
collection date o sa collection items sa calendar format.

• Sa alarm malalaman ang araw ng pagkolekta ng basura.

Garbage Collection Calendar

• Maari mong malaman ang
mga impormasyon para sa
basurang maaring irecycle at
sa basura.

Notipikasyon

Nahihirap ba kayo kung papaano pagbubukod bukodin ang basura at kung
kailan ang pagtapon ng recyclables na basura at ang basura?

Ang Garbage separation promotion App「さんあ〜る（“San Aru”）」 ay daan upang

madaling malaman ang paraan ng pagbubukod ng basura at araw ng pagtapon ng basura.

Maari mong makita ang "ThreeR" sa App store o sa Google Play o
maari mo din iistall sa QR code na makikita sa bandang kanan.

Pag-install ng App

(Incharge: Okazaki City Hall,Environmental Department (Trash Action Section)

TEL︓0564-22-1153 FAX︓0564-25-8153 フ



Maaari mong tingnan sa kalendaryo ang araw ng
Pagkolekta.

Maaari mong malaman ang paraan ng
pagbubukod ng mga basura,i-tap lamang ang
icon na nasa kanan ng mga kategorya.

I-tap ang mark na ito� at ilagay ang pangalan ng items na
ibig makita o hanapin sa kategorya ng Pagbubukod bukdo
para sa item list (Alphabetically).

Maaari mong suriin ang lugar, araw at oras ng pagkolekta
at bagay na kokolektahin sa collection site o sa itinalagang
pamilihan.

madaling gamitin.

Kumpirmasyon sa araw ng koleksyon / kumpirmasyon
sa pagbubukod ng mga basura.

１

Hanapin sa kategorya ng
Pagbubukod bukod ng Basura.

２

Ilagay ang pangalan ng items na ibig makita.

Kumpirmahin ang collection

site para sa recyclable resources.
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