ត�ើវាទ ៅទីណា?

ម�ើលថាត�ើអវីដ្ ែលចូលទៅកនុ្ងធុងកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ ធុងសំណល់អាហារ និងកាកសំណល់ធ្លាស្មៅ ឬធុងសំរាមរបស់អ្នក  

ការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ

ដាក់របស់របរដែលប្រើអស់ ហ�ើយម
 ិនប្រ
 ឡាក់ និងដ ែលឥតជាប់គ្នា នៅកនុង
្ រទេះ (មិនមែ
 នច្រកថង់) ឬកនុង
្ ប្រអប់ផ្សេងៗ។
គ្មា នអាហារ។ គ្មា នវត្ថុរាវ។ គ្មា នថង់ប្លាស្ទិកទោល។

ក្រដាស

គម្រប (ទំហំ 3 អ៊ីញ ឬធំជាងនេះ)

ក្រដាសកាតុង និងប្រ
 អប់ផ្សេងៗ

អំបែងលោហៈ (ប្រវែងខ្លីជាង 2ហ្វីត x 2ហ្វីត x 2 ហ្វីត)

ក្រដាសក្រាសរ ឹងដែលបត់ឲ្យរាប

ដប ក្រឡ បំពង់ប្លាស្ទិក

ក្រដាសដែលមានស្រោបស្រទាប់ការពារ

សម្ភារផ្ទុក ពែង ថាសប្លាស្ទិក

ដប និងក្រឡ

កែវ

ផ�ើងផ្កាប្លាស្ទិក

ការវេចខ្ចប់ ត្រូវតែស្អាត ដ�ើម្បីអាចធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។

អាចធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។

សំរាម

មិនប្រ
 ឡាក់!

ប្រឡាក់!

កំបុ៉ង

ថង់ប្លាស្ទិក (ច្រកថង់រម
ួ គ្នា )

សូមលាងសំអាត

បន្ទះអា
 លុយមីញ៉ូមស្ដើងៗ

ដបថ្នា ំគ្ រាប់ (មិនមែ
 នដបថ្នា ំប្រ
 ើតាមវេជ្ជបញ្
ជា )

និងកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ!

អាហារ+អ្វីៗដ ែលអាចធ្វើជីកំប៉ុសបាន

ធ្វើជីកំប៉ុសពីអាហារ។  វាលែងជាសំរាមទ�ៀតហ�ើយ!

គ្មា នថង់ប្លាស្ទិក។ គ្មា នប្លាស្ទិក។ គ្មា នលោហៈ។ គ្មា នកញ្ច ក់។ គ្មា នលាមកសត្វ។

សាច់ ត្រី ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោ និងឈី
 ស

របស់របរ និងស
 ម្ភារវេចខ្ចប់ដែលអាចធ្វើជីកំប៉ុសបាន

ឆ្អឹង និងស
 ំបក

ក្រដាសជូត និងកន្សែង

តម្រង និងកាកកាហ្វេ

ថង់ក្រដាសដែលមិនមា
 នស្រោបស្រទាប់ការពារ

ផ្លែឈ�ើ និងប
 ន្លែ
ផាស្តា នំបុ័ង ធញ្ញ ជាតិ និងអ
 ង្ករ

ប្រអប់ភីហ្សាធ្វើពីក្រដាសរ ឹងដែលប្រឡាក់ប្រេ
 ងឬខ្លាញ់

ថង់តែ

ចានក្រដាសដែលម
 ិនមា
 នស្រោបស្រទាប់ការពារ

សំរាម

កម្ទេចក្រដាស 
(លាយឡំនឹងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅ)
ស្មៅ រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ និងស
 ្លឹកឈ�ើ
រុក្ខជាតិកនុងផ្
្ ទះ (គ្មា នផ�ើង)
មែកឈ�ើ 
(ប្រវែងខ្លីជាង 4 ហ្វីត  x4 អ៊ីញ)

សូមម �ើលទំព័រខា
 ងខ្នងស
 ម្រាប់ជម្រើសនានាកនុង
្ ការប្រើប្រាស់ឡ�ើងវ ិញ និងការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។
គ្មា នអាហារ។ គ្មា នរបស់ដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវិញ។ គ្មា នកាកសំណល់ធ្លាស្មៅ។

សម្ភារវេចខ្ចប់ធ្វ
 ើពីស្នោ រ

គម្រប, ប្រដាប់សម្រាប់គ្រ
 ប, វត្ថុសម្រាប់បិទខ
 ្ទប់ពីល�ើ (ទំហំតូចជា
 ង 3 អ៊ីញ) ក្រដាសដែលមានស្រោបស្រទាប់ការពារសម្រាប់ដាក់អាហារ

គ្រាប់ស្នោ រប្រើសម្រាប់វេ
 ចខ្ចប់ (ច្រកថង់)
សម្ភារធ្វើពីកញ្ច ក់ និងសេរាមិកដ ែលលែងប្រើបាន

Ziploc®, ថង់ប្
 លា ស្ទិកទោល និងថ
 ង់អាហារ

សម្ភារវេចខ្ចប់ធ្វ
 ើពីប្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់អាហារ

ខ្លាញ់, ប្រេង, ខ្លាញ់ប្រេង (នៅកនុង
្ សម្ភារផ្ទុកជិតល
 )្អ

ស្ទីកកឺបិទល�
 ើផ្លែ
 ឈ�ើ

កន្ទបបន្ទោ បង់ និងលា
 មកសត្វ (ច្រកថង់)

សម្ភារផទុកសារធាតុ
្
ពុលដែលទទេ

ផលិតផលអនាម័យ

សម្ភារផ្ទះបាយ
អំពូលភ្លើងដ ែលក្ដៅឡ�ើងស

កំប៉ុងថ្នា ំលាប (អត់គម្រប ស្ងួត និងទ
 ទេ)

ផលិតផលដែលផទុក
្ សារធាតុពុល ត្រូវបានហាមដាក់ជាមួយសំណល់អាហារ និងកា
 កសំណល់ធ្លាស្មៅ, សំរាម និងកា
 រកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។
មិនប្រា
 កដថាវាទ ៅទីណាឬ? ស្វែងយល់តាមរយៈ www.seattle.gov/util/lookitup។

www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
ព័ត៌មាននេះអា
 ចមានផ្ដល់ជូនតា
 មការស្នើសុំ ដ�ើម្បីសម្របតាមជនពិការ
  និងអ
 ្នកទា
 ំងឡាយណាដែលត្រូវការជំនួយបកប្រែ។

ត�ើវាទ ៅទីណា?

សេវាប្រមូលសំរាមផ្សេងៗទ�ៀត

អ្នកស្នា
 ក់នៅអាផាតមិន/ខុនដូ៖  សូមទា
 ក់ទងអ្នកគ្រ
 ប់គ្រងនៅទីនោះ ដ�ើម្បីទទួលបានសេវាទាំងនេះ។

ប្រេងម៉ា ស៊ីនដ ែលប្រើហ�
 ើយ៖  ឥតគិតកម្រៃ

ត្រូវបានប្រមូលយកដោយមិនគ
 ិតក
 ម្រៃនៅថ្ងៃធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ិញរបស់អ្នក។ 
ដាក់ប្រេ
 ងកនុង
្ ពីដុងប្លាស្ទិកចំណុះ 1 ហ្គាឡុង ដែលមានគម្របមួលបិទជិត  
នៅក្បែរនឹងរ ទេះកែច្នៃឡ�ើងវ ិញ។ 

ត្រូវបានប្រមូលយកដោយគិតក
 ម្រៃ។ ទូរសព្ទមកលេខ 206-684-3000។

របស់របរដែលសំពីងសំពោង (គ្រឿងសង្ហារិម, ប្រដាប់ប្រដារនានា ។ល។)
ត្រូវបានប្រមូលយកដោយគិតក
 ម្រៃ។ ទូរសព្ទមកលេខ 206-684-3000។

កំណត់ត្រឹម៖  2 ពីដុងកនុង
្ ការប្រមូលមួយល�ើក។

ល�ើសពីនៅចិញ្ច ើមថ
 ្នល់

គ្រឿងអេឡិចត ្រូនិក (កំព្យូទ័រ, ទូរទស្សន៍, ម៉ូនីទ័រ)

ិ នូវ
សូមច
 ូលទៅកាន់ www.seattle.gov/util/lookitup ដ�ើម្បីធ្វើការកែច្នៃឡ�ើងវ ញ
របស់របរទាំងនេះ
 នៅតាមកន្លែងកំណត់នានាកនុង
្ តំបន់។

គ្រឿងអេឡិចត ្រូនិក និងទ
 ូរសព្ទដៃ
ថ្មពិលឬអា
 គុយ

ស្នោ រប្រើសម្រាប់ការវេចខ្ចប់

ពូក

ឱសថឬថ្នា ំពេទ្យ

អំពូលភ្លើងរា
 ងមូល និងទ្រវែ

ង

សម្ភារសំណង់

សម្លៀកបំពាក់ គ្រឿងសង្ហារ ិម និងទ
 ំនិញប្រ
 ើប្រា
 ស់

ឈ�ើ ដែលមិនប្រ
 ឡាក់

សារធាតុគ្រោះថ្នា ក់

មិនត ្រូវមាននៅកនុង
្ សំរាម កាកសំណល់ធ្លាស្មៅ និងកា
 រកែច្នៃឡ�ើងវ ិញឡ�ើយ។

ផលិតផលដែលដាក់សម្គាល់ថា “ប្រុងប្រយ័ត្ន (CAUTION)” “ការប្រមាន
(WARNING)” “គ្រោះថ្នា ក់ (DANGER)” ឬ “ពុល (POISON)” អាចនឹងតម្

រូវឲ្យយក
ចោលជាប្រភេទសំណល់គ្រោះថ្នា ក់។

ព័ត៌មានអំពីការយកចោលសារធាតុគ្រោះថ្នា ក់ដោយសុវត្ថិភាព៖ 
206-296-4692 ឬ www.HazWasteHelp.org
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បោះពុម្ពល�
 ើក្រ
 ដាសដែលអាចកែច្នៃឡ�ើងវ ិញក្រោ

យប្រ
 ើរច
ួ 30-50%។  

KHM

