
ເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ໄປຢູ່ໃນກະຕ່ານ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່,ກະຕ່າອາຫານແລະຂອງເສຍຕາມເດີ່ ນບ້ານຫຼື ກະຕ່າຂີ ້ ເຫຍື ້ ອຂອງທ່ານ

ມັນໄປໃສ?

ເຈ້ຍທີ່ ຫຸ້ມອາຫານເປື ້ ອນ

ພາຊະນະບັນຈຸອາຫານເປື ້ ອນ

ສະຕິກເກີຕິດໝາກໄມ້

ກະປ໋ ອງສີ (ເອົ າຝາອອກ,ແຫ້ງແລະເປົ່ າ)

ພາຊະນະບັນຈຸສານພິດເປົ່ າ

ພາຊະນະບັນຈຸເປັນໂຟມ

ການຫຸ້ມຫ�່ ຖ່ົວດິ ນ(ໃສ່ຖົງ)

ເຄື່ ອງເຊຣາມິກແລະເຄື່ ອງແກ້ວທີ່ ບ�່ ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ເຄື່ ອງໃຊ້ສອຍໃນເຮື ອນ

ດອກໄຟປ້ອມ

ຝາປິ ດ,ຝາອັດ,ຝາປົກ(ກ້ວາງໜ້ອຍກວ່າ3ນີ ້ ວ)

Ziploc®,ອາຫານແລະຖົງປລາສຕິກດ່ຽວ

ນ� ້ າມັນເຮື ອນຄົວ,ນ� ້ າມັນເຄື່ ອງ,ນ� ້ າມັນກະແລັດ(ຢູ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ ຮັບປະກັນ)

ຜະລິ ດຕະພັນທ� າຄວາມສະອາດ

ຜ້າອະນາໄມແລະຂີ ້ ສັດ(ໃສ່ຖົງ)

ຝາປິ ດ(3ນີ ້ ວຫຼື ກວ້າງກວ່າ)

ເສດໂລຫະ(ນ້ອຍກວ່າ2 ຟຸດx 2ຟຸດx 2ຟຸດ)

ຂວດ,ໄຫ,ອ່າງປລາສຕິກ

ຖາດ,ຈອກ,ພາຊະນະບັນຈຸປລາສຕິກ

ເຕ້ົາດອກໄມ້ປລາສຕິກ

ຖົງປລາສຕິກ(ຍັດເຂົ ້ າກັນແລ້ວ)

ຂວດຢາ(ບ�່ ແມ່ນຂວດຢາຕາມການສ່ັງໃຫ້)

ເຈ້ຍ

ແກັດເຈ້ຍແລະກ່ອງ

ແຜ່ນລຽບ

ເຈ້ຍທີ່ ຫຸ້ມຫ�່ ແລ້ວ

ຂວດແລະໄຫແກ້ວ

ກະປ໋ ອງ

ເຈ້ຍເຫຼື ້ ອມອາລູມີ ນຽມ

ຂ� ້ ມູນນີ ້ ສາມາດມີ ໃຫ້ໄດ້ຕາມການຂ� ເພ່ືອເອົ າຊ່ວຍໃຫ້ຄົນ
ພິການແລະຜູ້ທີ່ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການແປ.

ຊີ ້ ນ,ປາ,ນົມແລະເນີ ຍ

ກະດູກແລະກາບຫອຍ

ກາກກາເຟແລະອັນຕອງ

ໝາກໄມ້ແລະຜັກ

ປາສຕ້າ,ເຂົ ້ າຈີ່ ,ແກ່ນພືດແລະເຂົ ້ າ

ຖົງຊາ

ເຈ້ຍມຸ່ນ
(ປະສົມກັບສິ່ ງເສດເຫຼື ອຂອງເດີ່ ນບ້ານ)

ຫຍ້າ,ວັດຊະພືດແລະໃບໄມ້

ຕ້ົນໄມ້ໃນເຮື ອນ(ບ�່ ມີ ເຕ້ົາ)

ງ່ າໄມ້
(ນ້ອຍກວ່າ4ຟຸດx4ນີ ້ ວ)

ພາຊະນະບັນຈຸແລະສິ່ ງທີ່ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ເຈ້ຍເຊັດມື ແລະຜ້າເຊັດມື

ຖົງເຈ້ຍທີ່ ບ�່ ໄດ້ຫຸ້ມ

ກ່ອງໃສ່ພິດຊາທີ່ ມີ ໄຂມັນເຍີ ້ ມ

ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ ບ�່ ໄດ້ຫຸ້ມ

ບ�່ ໃຫ້ເປັນອາຫານ.ບ�່ ສາມາດນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.ບ�່ ໃຫ້ມີ ຂີ ້ ເຫຍື ້ ອເດີ່ ນບ້ານ.

ບ�່ ໃຫ້ມີ ຖົງປລາສຕິກ.ບ�່ ໃຫ້ມີ ປລາສຕິກ.ບ�່ ໃຫ້ມີ ໂລຫະບ�່ ໃຫ້ມີ ແກ້ວ.ບ�່ ໃຫ້ມີ ຂີ ້ ສັດ.

ບ�່ ໃຫ້ເປັນອາຫານ.ບ�່ ໃຫ້ເປັນຂອງແຫຼວ.ບ�່ ໃຫ້ມີ ຖົງປລາສຕິກແມ້ແຕ່ຖົງດຽວ.

ການຫຸ້ມຫ�່ ຕ້ອງສະອາດໃຫ້ສາມາດນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.

ສາມາດນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້

ກະລຸນາລ້າງ
&ນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່!

ສະອາດ! ເປື ້ ອນ!

ຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ

ການນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ວາງສິ່ ງຂອງທີ່ ສະອາດແລະຫວ່າງເປົ່ າໃສ່ລ� ້ ຊຸກແບບຫຼວມໆ,ບ�່ ໃສ່ຖົງຫຼື ຢູ່ໃນກ່ອງ.

ອາຫານ+ສິ່ ງສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ອາຫານເປັນຝຸ່ນໄດ້.ມັນບ�່ ແມ່ນຂີ ້ ເຫຍື ້ ອອີ ກ!

ຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ ເບິ່ ງດ້ານຫັຼງສ� າລັບທາງເລື ອກການໃຊ້ໃໝ່ແລະການນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່.

ຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ມີ ສານເປັນພິດແມ່ນຫ້າມບ�່ ໃຫ້ມີ ຢູ່ໃນອາຫານແລະຂີ ້ ເຫຍື ້ ອເດີ່ ນບ້ານ,ການນ� າກັບມາໃຊ້ໃໝ່ແລະຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ.

ບ�່ ແນ່ໃຈວ່າມັນໄປໃສ?ຊອກເບິ່ ງຢູ່ທີ່ www.seattle.gov/util/lookitup.

www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241
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ຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ໃສ່ເຄື່ ອງໝາຍວ່າ“CAUTION,”(ລະວັງ,)
“WARNING,” (ຄ� າເຕືອນ,) “DANGER”(ອັນຕະລາຍ)ຫຼື “POISON” (ສານພິດ)
ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ການກ� າຈັດຂອງເສຍອັນຕະລາຍ.

ຂ� ້ ມູນການກ� າຈັດວັດສະດຸອັນຕະລາຍດ້ວຍຄວາມປອດໄພ:
206-296-4692ຫຼື www.HazWasteHelp.org

ນ� ້ າມັນເຄື່ ອງທີ່ ໃຊ້ແລ້ວ:Free
ເກັບມ້ຽນໂດຍບ�່ ເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນວັນທີ່ ເອົ າຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ເອົ ານ� ້ າມັນເຄື່ ອງໃສ່ໃນໂຖປລາສຕິກຂະໜາດ1ແກນລອນທີ່ ມີ ຝາບິ ດອັດ
ຢູ່ຕ�່ ໜ້າລ� ້ ການນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ຂອງທ່ານ.


ຂີ ດຈ� າກັດ:2ໂຖຕ�່ ການເກັບເທື່ ອໜ່ຶງເທ່ົານ້ັນ.

ອຸປະກອນອີ ເລັກໂຕຣນິ ກ(ຄອມພິວເຕີ,TVs,ໜ້າຈ� )
ເກັບມ້ຽນໄດ້ເສຍຄ່າ.ໂທຫາ206-684-3000.

ສິ່ ງຂອງເປັນກອງໃຫຍ່(ເຟີ ນິ ເຈີ ,ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊ້,ອື່ ນໆ.)
ເກັບມ້ຽນໄດ້ເສຍຄ່າ.ໂທຫາ206-684-3000.

ອຸປະກອນອີ ເລັກໂທຣນິ ກແລະໂທລະສັບມື ຖື
ແບັດເຕີຣີ
ຜ້າເສື່ ອ
ດອກໄຟປ້ອມແລະດອກໄຟຍາວ
ເຄື່ ອງນຸ່ງ,ເຟີ ນິ ເຈີ ແລະເຄື່ ອງຂອງໃນເຮື ອນ

ສິ່ ງຫຸ້ມຫ�່ ທີ່ ເປັນໂຟມ
ຢາ
ວັດສະດຸກ�່ ສ້າງ
ໄມ້ສະອາດ

AP3-15 LAO

ມັນໄປໃສ?

ພິມຢູ່ເທິງເຈ້ຍນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ຫັຼງຈາກຜູໃຊ້ຖ້ິມໄປ30-50%.  

ການບ� ລິ ການເກັບມ້ຽນອື່ ນໆ
ທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນອາພາດເມ້ັນ/ຄອນໂດ:ຕິດຕ�່ ຜູ້ຈັດການຂອງທ່ານເພ່ືອເບິ່ ງການບ� ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ .

ເຂົ ້ າເບິ່ ງwww.seattle.gov/util/lookitupເພ່ືອນ� າລາຍການເຫ່ົຼານີ ້ ກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່ ບ່ອນເອົ າລົງໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ.

ເກີນຂອບ

ວັດສະດຸອັນຕະລາຍ ບ�່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ໃນການນ� າກັບຄື ນມາໃຊ້ໃໝ່,ຂອງເສຍໃນເດີ່ ນບ້ານແລະຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ.


