ຂ້ໍ ກ� ຳນົ ດເ ລື່ ອງຖົ ງ
ກົ ດໝາຍເ ມື ອງຊີ ແ ອັ ດເ ທີ ລ ກ� ຳນົ ດຫ ຍັ ງແ ດ່ :
ຖົ ງຫິ້ວ ຖົ ງໃສ່ ເຄ່ື ອງທີ່ເປັນປລັ ສຕິກ

ຖົ ງເຈ້ ຍຂະໜາດໃຫຍ່   ຖົ ງໃສ່ ເຄ່ື ອງ

ຖົງເຈ້ ຍຂະໜາດນ້ ອຍກວ່ າ

ຫ້າມ

ຖົ ງປລັ ສຕິກຂຽວ*
(ເຊ່ັ ນວ່າ ຖົ ງໃສ່ ຜັກໝາກໄມ້ )

ຖົ ງໃສ່ ຜັກໝາກໄມ້ / ຖົ ງໃສ່ 
ອາຫານຈ�ຳນວນຫຼາຍທີ່ເປັນປລັ ສຕິກໃສ

ຫ້າມ
5¢

(ຈ�ຳເປັນຕ້ອງຄິດຄ່າທ�ຳນຽມຕໍ່າສຸດ.)

ຟຣີ

(ຄ່າທ
 ຳນຽມເລືອກໄດ້.)

*ຂ້ໍ ກ�ຳນົ ດມີຜົນນ�ຳໃຊ້ ແຕ່ ວັ ນທີ
1 ກໍລະກົ ດ 2017

ອ ະນຸ ຍາດ

ຮ້ ານຄ້ າໃ ນເ ມື ອງຊີ ແ ອັ ດເ ທີ ລ :
• ອາດຈະບ່ໍ ໃຫ້ ຖົງຫ້ິ ວ (ຖົ ງໃສ່ ເຄື່ອງ) ທີ່ເປັນປລັ ສຕິກ ຫື ຼ ຍ່ ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ແບບໃຊ້ ຄ້ັ ງດຽວ ຫື ຼ ຖົ ງທີ່ຕິດສະຫຼາກ  “ຍ່ ອຍ
ສະຫຼາຍໄດ້ ຕາມທ�ຳມະຊາດ” “ຍ່ ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ”, “ເນົ່າເປື່ອຍໄດ້ ” ຫື ຼ ຄ້ າຍຄືກັນ ໃ ຫ້ ແກ່ ລູກຄ້າ.
• ອາດຈະບ່ໍ ໃຫ້ ຖົງປລັ ສຕິກແກ່ ລູກຄ້າ (ເຊັ່ນວ່າ ຖົ ງໃສ່ ຜັກແລະໝາກໄມ້ ) ທີ່ຍ້ອມສີຂຽວ ຫື ຼ ສີນ້ໍ າຕານ.* ຮ້ ານຄ້າສາມາດ
ໃຫ້ ຖົ ງຍ່ອຍສະຫຼາຍທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັ ດ ແ
 ລະ ພວກມັນຕ້ອງມີສີຂຽວ ຫື ຼ ສີນ້ໍ າຕານ*.
• ອ
 າດຈະໃຫ້ ຖົງເຈ້ ຍທີ່ນ�ຳກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້ ຫື ຼ ຖົ ງຫິ້ວແບບໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້ ທຸ ກຂະໜາດ. ຮ
 ້ ານຄ້າຕ້ອງຄິດຄ່າຖົງເຈ້ ຍຕໍ່າສຸດ
5 ເ ຊັນສ�ຳລັ ບຖົງເຈ້ ຍໃຫຍ່ ຂະໜາດ 1/8 ຖັ ງໄມ້ (ຖົງເຈ້ ຍຂະໜາດ 882 ຄິວບິກນິ້ວ ຫື ຼ ໃ ຫຍ່ ກວ່ າ).
›› ຄ່ າຖົງເຈ້ ຍຕ້ອງສະແດງຢ່ ູ ໃນໃບຮັ ບເງິນຂອງລູກຄ້າ. ນ�ຳໃຊ້ ອາກອນຍອດຂາຍ. ຮ້ ານຄ້ າເກັບຮັກສາຄ່າທ�ຳນຽມຖົງ
ເຈ້ ຍໄວ້ .
›› ຖົ ງເຈ້ ຍໃຫຍ່ ທີ່ລູກຄ້າຖືກເກັບຄ່າຕ້ອງປະກອບມີເສັ້ນໃຍທ່ີ ນ�ຳກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ຫັ ຼ ງການຊົມໃຊ້ ຢ່ າງໜ້ອຍ 40 ເ ປີ
ເຊັນ ແ
 ລະ ສ່ ວນປະກອບເສັ້ນໃຍທ່ີ ນ�ຳກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ຕ່ໍ າສຸດຕ້ອງຖືກພິມໄວ້ ຢ່ ູ ດ້ານນອກຂອງຖົງ.
›› ສົ່ ງເສີມໃຫ້ ມີສ່ ວນປະກອບເສັ້ນໃຍ ແ
 ລະ ການຕິດສະຫຼາກສ�ຳລັ ບຖົງເຈ້ ຍທຸກຂະໜາດ.
›› ຮ້ ານຄ້າອາດຈະໃຫ້ ຖົງເຈ້ ຍຂະໜາດນ້ອຍກວ່ າຟຣີ ຫື ຼ ເ ກັບເງິນນ�ຳລູກຄ້າສ�ຳລັ ບຖົງດັ່ງກ່ າວກໍໄດ້ .
• ຖົ ງປລັ ສຕິກໜາ 2.25 ມິນ ຫື ຼ ໜາກວ່ າຖືວ່າເປັນຖົງທີ່ສາມາດນ�ຳກັບມາໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້ . ຮ
 ້ ານຄ້າອາດຈະໃຫ້ ຖົງຟຣີ ຫື ຼ 
່
ເກັບເງິນນ�ຳລູກຄ້າສ�ຳລັບຖົງດັງກ່ າວກໍໄດ້ .
*ຂ້ໍ ກ�ຳນົ ດມີຜົນນ�ຳໃຊ້ ແຕ່ ວັນທີ 1 ກໍລະກົ ດ 2017

ຂໍ້ຍົກເ ວັ້ນ ແລະ ລາຍລະອຽດເພີ່ມເ ຕີມ

ສ�ຳລັ ບຂ້ໍ ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000
SPUBagBan2016

ຂ້ໍ ຍົ ກເ ວ້ັ ນ ແ ລະ ຂ້ໍ ມູ ນ
 ້ໍ ຍົ ກເ ວ້ັ ນຈາກກ ານຫ້ າມ:
ຂ

ຖົ ງທ່ີ ຍັ ງໄ ດ້ ຮັ ບອະນຸ ຍາດໃ ຫ້ ໃ ຊ້ ຢ່ ູ

• ລູ ກຄ້າທີ່ໃຊ້ ໃບແລກຊື້ ຫື ຼ ບັ ດເງິນຊ່ວຍເຫື ຼ ອຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫື ຼ ອອາຫານ
ຂອງລັດຖະບານກາງ ໄ ດ້ ຮັບຍົກການຍົກເວ້ັ ນຈາກການຄິດຄ່າຖົງເຈ້ ຍ
ຂະໜາດໃຫຍ່ 5 ເ ຊັນ.

ຖົງໃສ່ ອາຫານຈ�ຳນວນຫຼາຍ

• ຖົ ງປລັ ສຕິກທີ່ໃຊ້ ໃນຮ້ານຄ້າສ�ຳລັ ບສິ່ງຂອງຈ�ຳນວນຫຼາຍ ຫື ຼ ເ ພື່ອປົກປ້ອງ
ຜັ ກ, ຊີ້ນ, ອາຫານແຊ່ ແຂງ, ດອກໄມ້ ແ
 ລະ ສ່ິ ງຂອງຄ້າຍຄືກັນ ແ
 ມ່ ນໄດ້ ຮັ ບ
ການຍົກເວັ້ນ. ຖົ ງປລັ ສຕິກບ່ໍ ສາມາດຖືກຍ້ອມສີຂຽວ ຫື ຼ ສີນ້ໍ າຕານໄດ້ .* ຖົ ງ
ຍ່ ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ທີ່ອະນຸ ມັ ດເທົ່ານ້ັ ນຈ່ິ ງໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດສ�ຳລັ ບຈຸດປະສົ ງເຫ່ົ ຼ ານ້ີ .
• ອະນຸ ຍາດຖົ ງປລັ ສຕິກ ຫື ຼ ຖົ ງຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ມັ ດທີ່ໃຊ້ ສ�ຳລັ ບ
ສັ່ ງຊື້ອາຫານກັບບ້ານຈາກຮ້ານອາຫານ.
• ອະນຸ ຍາດຖົງໃສ່ ນ້ໍ າຢາທ�ຳຄວາມສະອາດແຫ້ ງ,
ໜັ ງສືພິມ ແ
 ລະ ຖົ ງແຂວນປະຕູ ທີ່ເປັ

ຖົ ງໃສ່ ຜັກໝາກໄມ້ /ຊ້ີ ນ

ຖົງໃສ່ ໜັງສືພິມ

ຖົງໃສ່ ສານທ� ຳຄວາມສະອາດແຫ້ ງ

ຖົ ງແຂນປະຕູ

ຖົງໃສ່ ອາຫານຫໍ່ກັບບ້ານ

ຖົງເຈ້ ຍ

ນປລັ ສຕິກ ແ
 ຕ່ ບ່ໍ ສາມາດຍ້ອມສີ 
ເປັນສີຂຽວ ຫື ຼ ສີນໍ້າຕານໄດ້ .*

ສົ່ ງເ ສີ ມ:
ເ ລື ອກຖົ ງທີ່ ໃ ຊ້ ໃ ໝ່ ໄ ດ້
• ຖົ ງແບບໃຊ້ ເທື່ອດຽວແມ່ ນຊິ້ນເປືອງ.
ພວກມັນຍັງໄປອຸດຕັນຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ
ພະຍຸ , ເ ຮັດໃຫ້ ຖະໜົ ນຮົກເຮື້ອ, ສ້ າງມົນ
ລະພິດຕ່ໍ ແຫຼ່ງນ້ໍ າຂອງພວກເຮົາ, ປ
 ົ ນ
ເປື້ອນປຸ໋ ຍທ� ຳມະຊາດ ແ
 ລະ ສ້ າງຂ້ີ ເຫຍື້ອ
ເພີ່ມຂ້ຶ ນ.
*ຂ້ໍ ກ�ຳນົ ດມີຜົນນ�ຳໃຊ້ ແຕ່ ວັນທີ 1 ກໍລະກົ ດ 2017

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。
통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.
Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.
ສ�ຳລັ ບຂ້ໍ ມູນເພີ່ມເຕີມ: www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000

