អាផាមិន និងខុនដូ

អាហារ + អ្វីដែលអាចធ្វើជីកំប៉ុសបាន
ហាមចោលអាហារន ៅកនុង
្ ធុងស
 ំរាម ឬធុងស
 ម្រាប់កែច្នៃឡ�ើងវ ិញ

ដាក់របស់ទាំងនេះនៅកនុង
្ រទេះសំណល់អាហារ និងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅរបស់អ្នក

សំណល់អាហារ

ផ្លែឈ�ើ

ផាស្តា និងអ
 ង្ករ

បន្លែ

តម្រង និងកាកកាហ្វេ

សំបកស៊ុត សំបកគ្រាប់ឈ�ើ

នំបុ័ង និងធ
 ញ្ញ ជាតិ

ក្រដាសខ្ចប់អាហារ

កន្សែង ថង់ក្រដាស 
និងក
 ន្សែងជូតដៃ

ថង់តែ

 ដាសខ្ចប់អាហារដែល
ក្រ
មិនមា
 នស្រោបស្រទាប់
ការពារ

ប្រអប់ភីហ្សាធ្វើដ ែលប្រឡាក់
ប្រេងឬខ្លាញ់

កាកសំណល់ធ្លាស្មៅ និងរ ក
ុ ្ខជាតិ

សំបក និងឆ
 អឹង
្

សាច់ ត្រី និងផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោ

កម្ទេចក្រដាស
(លាយឡំនឹង
កាកសំណល់ធ្លាស្មៅ)

ថង់ដែលអាចធ្វើជី
កំប៉ុសបាន

គ្មា នប្លា ស្ទិក។ គ្មា នថង់ប្លា ស្ទិក។ 
គ្មា នលោហៈ។ គ្មា នកញ្ចក់។ 
គ្មា នលាមកសត្វ។
ផ្កា និងរ ក
ុ ្ខជាតិដាំកនុង
្ ផ្ទះ

ស្លឹកឈ�ើ  មែកឈ�ើ និងស្មៅដ ែលកាត់ចោល

ហេតុអ្វីប្រមូលសំណល់អាហារ?
កាត់បន្ថយកា
 កសំណល់៖ មួយភាគបីនៃសំរាមតាមលំនៅដ្ឋាននៃក្
 រុងSeattle គឺជាសំណល់

សំណួរថាត�ើ 
អ្វីខ្លះដែលអាចដាក់ទៅកនុង
្ រទេះនោះ?

អាហារ។ ជំនួសឲ្យការបញ្ជូ នសំណល់នេ
 ះទៅកន្លែងចាក់សំរាម ប្រែក្លា យវាទ ៅជាជីកំប៉ុស ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
ដីប្រស�

ើរឡ�ើងនៅតាមឧស្យាន និងស
 ួនច្
 បារកនុង
្ តំបន់។

បរ ិស្ថាន៖ ក្នុងកន្លែងចាក់សំរាម សំណល់អាហារបង្កើតឧ
 ស្ម័នមេតាន—

ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ច ក់ដែលប៉ះពាល់បរ ិស្ថានខ្លាំងជា
 ងឧស្ម័នកា
 បូនិក (CO2) ដល់ទៅ 

សូមហ ៅទូរសព្ទទៅ Garden Hotline
(206) 633-0224
ឬទៅកាន់គេហទំព័រ
www.seattle.gov/util/foodwaste

22ដង។ ដាក់សំណល់អាហារកនុង
្ រទេះ និងជ
 ួយការពារបរ ិយាកាសផែនដី។

ការចំណាយ៖ ជ�ៀសវាងការចំណាយខ្ពស់ល�ើការជួសជុល និងការស្ទះបំពង់បង្ហូរទឹក។ 

គន្លឹះខ្លីៗអំពីផ្ទះបាយ នៅផ្នែក

ការចោលកនុង
្ ធុងស
 ំរាមរបស់អ្នក។ ការនេះជួយសន្សំទឹក និងថា
 មពលផងដែរ!

ម្ខា ងទ�ៀត4

ដាក់សំណល់អាហារកនុង
្ រទេះសំណល់អាហាររបស់អ្នក ជំនួសឲ្យ

ការតម្រូវរបស់ច្បាប់៖ តាមច្បាប់របស់ទ
 ីក្រុង សំណល់អាហារត្រូវបានហាមចោលកនុង
្ ធុងស
 ំរាម។
រទេះសំណល់អាហារនិងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅ ត្រូវតែមានផ្ដល់ជូនអ
 ្នករ ស់ន ៅ ដ�ើម្បីប្រើប្រា
 ស់។
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គន្លឹះខ្លីៗអំពីការទុកដា
 ក់របស់រ បរ
ហេតុអ្វីសំណល់ជារ�
 ឿងល?
្អ

គ្រប់តំបន់លំនៅដ្ឋានកនុង
្ ក្រុង Seattle មានសេវាដោះស្រាយសំណល់អាហារ និងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅ។
រទេះសំណល់អាហារនិងធ្លាស្មៅ ត្រូវបានចាកយកអស់ជារ�ៀងរាល់សប្ដាហ៍។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះខ្លី
ៗដ�ើម្បីធ្វើឲ្យការប្រមូលយកសំណល់អាហារពីផ្ទះ
 បា
 យរបស់អ្នកមា
 នលក្ខណៈងាយស្រួល៖

ដាក់វាក
 នុង
្ ថង់

ប្រើថង់ក្រ
 ដាសពណ៌ត្នោ
 តធម្មតា ឬថង់ដ ែលអាចធ្វើកំប៉ុសបានដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើ ដ�ើម្បីដាក់សំណល់អាហារ។ បោះថង់ដែលពេញ
ទៅកនុង
្ រទេះសំណល់អា
 ហារនិងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅរបស់អ្នក។ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.seattle.gov/util/foodwaste ដ�ើម្បីរកម�ើល
បញ្ជីប្រភេទថង់ដែលអាចធ្វើកំប៉ុសបានដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើ។ ក៏មា
 នផងដែរនៅតាមហាងជាច្រើនក
 នុង
្ តំបន់។

ទុកដាក់វា

ប្រើសម្ភារផ្ទុកដែលមានគម្របបិទជ
 ិតល
 ្អ ដ�ើម្បីទ
 ុកដាក់សំណល់អាហារ។ ចាក់អ្វីៗនៅកនុង
្ នោះ

ទៅកនុង
្ រទេះសំណល់អាហារនិងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅ 
បន្ទា ប់មកលាងសំអាត និងប្រ
 ើសម្ភារផ្ទុកឡ�ើងវ ិញ។

ប្រើក្រ
 ដាសកាសែត

រុស
ំ ំណល់អាហារនឹងក្រដាសកាសែត ហ�ើយទម្លា

ក់វាទា
 ំងអ
 ស់ទៅកនុង
្ រទេះ។

ដាក់វាកន្លែងត្រជាក់

រុ ំ ឬដាក់សំណល់អាហារកនុង
្ ថង់។ បន្ទា ប់មកដាក់ពួកវា
 ក
 នុង
្ ទូរទឹកកក ឬទូរក្លាសេ 
រហូតដ
 ល់ពេ
 លដែលអ្នកយ
 កពួកវា
 ទៅដាក់រទេះ។

គ្របវា

នៅកនុង
្ រទេះ គ្របសំណល់អាហារនឹងក្រ
 ដាសខ្ចប់អាហារ កម្ទេចក្រដាស សន្លឹក
ក្រដាសកាសែត ឬកាកសំណល់ធ្លាស្មៅ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយក
 ្លិនមិនល្អ និងស
 ត្វចង្រៃ។

ថង់ប្លា ស្ទិក ត្រូវបានហាមឃាត់ នៅកនុង
្ រទេះ—ពួក
វាបំផ្លា ញដល់ការធ្វើកំប៉ុស។
ថង់ទ្រាប់  
ដែលធ្វើពី
បន្លែ 
 ដែលអាចធ្វើជីកំប៉ុស
បាន 
និងដែលត្រូវបា
 ន
អនុម័តឲ
 ្យប្រើ។
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