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Tặng Bộ Dụng Cụ Đựng Rác Bếp  
Ngày 28 tháng Chín, 2013
Seattle Public Utilities, BASF và Seattle Mariners sẽ tặng  
Bộ Dụng Cụ Đựng Rác Bếp, Loại Sưu Tầm Đặc Biệt của  
Felix Hernandez cho 8,000 người hâm mộ đầu tiên đến xem  
đội M đấu với đội Oakland A vào ngày 28 tháng Chín. Mỗi  
bộ dụng cụ sẽ được kèm theo bao ủ phân EcoSafe, giúp quý  
vị dễ dàng đựng thức ăn dư và đem bỏ vào thùng rác thực 

phẩm và rác vườn. 

Những người hâm mộ của Seattle đã thành 
công trong việc bảo vệ môi trường vào năm ngoái bằng cách chuyển hơn 
2 triệu pounds rác khỏi các bãi rác địa phương qua chương trình tái chế và 

phân hủy tại Safeco Field. 

Những Mẹo Vặt và Chương Trình dành cho Cư Dân Seattle

Thông tin in trong bản tin này có thể được chuẩn bị riêng cho người khuyết tật và những người cần giúp dịch qua ngôn ngữ khác khi có yêu cầu. Hãy gọi 
cho Seattle Public Utilities ở số (206) 684-3000. Số điện thoại cho người sử dụng TDD là (206) 233-7241. Hãy tái chế bản tin này hoặc chuyển cho bạn bè. In 
trên giấy tái chế được làm từ rác sau khi sử dụng 100%.  

Mùa Thu 2013
700 5th Avenue, Suite 4900
PO Box 34018
Seattle, WA 98124-4018

Phần Thưởng 
Khi Ủ Phân 
Đã đến dịp này trong năm!  
Đó là dịp thắng các giải 
thưởng, tái chế thức ăn dư 
và ủ phân trong suốt mùa ủ 
phân vào mùa thu của chúng 
ta! Hãy vào trang mạng  
www.cgcompost.com từ 
ngày 14 tháng Chín đến ngày 
31 tháng Mười và quý vị có 
thể thắng được một món 
quà có giá trị, chẳng hạn như 
thức ăn ngon miễn phí cho 
QUÝ VỊ, hay phân ủ miễn phí 
cho vườn của quý vị!

Mua 2 Bao 
Phân Cedar 
Grove, Được 
Tặng Thêm  
1 Bao
Lấy phiếu giảm giá—có hiệu 
lực đến ngày 31 tháng Mười, 
2013—tại trang mạng  
www.cgcompost.com.

Mùa thu là mùa quan trọng 
nhất trong năm để cải thiện 
đất trồng, vì vậy hãy sử dụng 
phiếu giảm giá ngay hôm nay 
để học cách làm vườn!

Năm ngoái Seattle đã chuyển 
hơn 125,000 tấn rác thực 
phẩm và rác vườn khỏi bãi rác 
bằng cách ủ phân. 

Lớp Học MIỄN PHÍ Hướng Dẫn 
Sửa Xe Bị Rỉ Nhớt Của Chúng 
Tôi   
Hiện được mở tại bốn địa điểm quanh năm. Lớp 
học này giúp quý vị biết được nếu xe của quý vị bị rỉ 
xăng nhớt và hướng dẫn quý vị cách nói chuyện với 
thợ máy về bất cứ công việc sửa chữa nào. Lớp học 
trị giá $125! Hãy chọn lớp ở những địa điểm này và 
vào những ngày sắp đến. 

• Trường Đại Học Cộng Đồng South Seattle: Ngày 21 tháng Chín, ngày 19 tháng Mười, ngày 
16 tháng Mười Một, ngày 14 tháng Mười Hai

• Trung Tâm Dạy Sửa Xe Trường Trung Học West Seattle: Ngày 5 và 19 tháng Mười; ngày 2 
tháng Mười Một 

• Trường Đại Học Cộng Đồng Shoreline: Ngày 19 và 26 tháng Chín; ngày 3, 10, 17 và 24 
tháng Mười; ngày 7, 14 và 21 tháng Mười Một; ngày 5, 12 và 19 tháng Mười Hai 

• Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Renton: ngày 21 tháng Chín; ngày 5 và 19 tháng Mười; ngày 2 
và 16 tháng Mười Một; ngày 7 tháng Mười Hai 

HÃY GHI DANH NGAY HÔM NAY:  www.fixcarleaks.org

Thay những bóng đèn tròn tốn điện bằng những bóng đèn tiết kiệm điện là 
cách dễ nhất để quý vị tiết kiệm điện và tiền bạc. Dùng loại bóng huỳnh quang 
(CFL) và loại đèn phát quang (LED) tiết kiệm được khoảng 80% điện nhưng ánh 
sáng vẫn bằng bóng đèn tròn, và có thể kéo dài thời gian sử dụng đến 25 năm.   

Bởi vì những bóng đèn này có chứa một lượng nhỏ chất thủy ngân, nên chúng 
phải được đem vất bỏ ở những địa điểm đổ rác đặc biệt. Hãy vào trang mạng  
takeitbacknetwork.com để biết danh sách những địa điểm thuận tiện để quý 
vị có thể tái chế bóng đèn CFL.  

Từ tháng Chín đến tháng Mười Một, Seattle Public Utilities (Sở Tiện Ích Seattle) 
và Seattle City Light (Sở Điện Lực Seattle) sẽ có những buổi thu bóng đèn CFL 
tái chế đặc biệt tại những tiệm khắp Seattle. Hãy đem bóng đèn CFL cũ của quý 
vị đến và được tặng một bóng ENERGY STAR® CFL (Giới hạn 5 bóng) và hãy hỏi 
chuyên viên về loại đèn LED giảm giá. 

Muốn biết ngày, giờ và địa điểm của những nơi Tái Chế & Tiết Kiệm CFL, xin gọi 
số (206) 684-3800 hoặc vào trang mạng seattle.gov/twistandsave.  

           Thực Phẩm + Những Thứ Có Thể Phân Hủy   Xem trang mạng www.seattle.gov/util/foodwaste để biết thêm những thứ khác.

     Tái Chế   Bỏ rời những thứ đã dùng hết và tráng sạch trong thùng tái chế, đừng đựng trong bao hay trong hộp. 
Không Được Bỏ Thức Ăn, Chất Lỏng hoặc Túi Nhựa Rời Vào Đây. 

Không Được Bỏ Những Loại Rác 
Độc Hại, Rác Tái Chế hoặc Rác  

Vườn Vào. 

Không Được Bỏ Đồ Nhựa, Thủy Tinh hoặc Kim Loại Vào. Đừng Bỏ Túi Nhựa Vào. 

Tái Chế & Tiết Kiệm CFL

Xem Bên Trong Để Biết Những Hướng Dẫn Tái Chế!

Rác Này Bỏ Vào Đâu? 
Hãy xem những rác nào nên bỏ vào thùng rác tái chế, thùng rác thực phẩm và  

rác vườn hay thùng rác thường

Giấy 
Thùng giấy & hộp
Thùng giấy đã làm bẹp
Giấy ốp mặt sạch

Các loại nắp (3 in. hoặc lớn hơn)
Chai & lọ thủy tinh
Lon kim loại
Giấy nhôm
Kim loại vụn (dưới 2x2x2 ft.)

Chai, lọ, chậu nhựa
Khay, ly, đồ đựng bằng nhựa
Chậu trồng cây bằng nhựa
Túi nhựa (bọc chung lại với nhau)
Lọ đựng thuốc (không phải lọ nhỏ 
đựng thuốc có toa)

Thịt, bơ sữa & phô mai
Xương & vỏ hải sản
Bã cà phê & giấy lọc
Trái cây & rau quả
Mì sợi, bánh mì, ngũ cốc & cơm gạo
Túi trà 

Những loại túi có thể phân hủy 
đã được chấp thuận
Giấy lau & khăn ăn
Túi giấy
Hộp đựng pizza dính dầu mỡ
Đĩa giấy không ốp mặt

Giấy cắt vụn (bỏ chung với rác 
vườn)
Cỏ, cỏ dại & lá cây
Cây trồng trong nhà (không 
chậu)
Cành cây (ngắn dưới 4 ft.x4 in.)

                Rác    Rất nhiều thứ có thể tái chế. Xem trang sau để biết những thứ có thể sử dụng lại & tái chế. 

Pin Alkaline
Đồ gốm & thủy tinh không còn dùng được
Dụng cụ dùng trong nhà bếp
Quần áo, đồ vải, giày không còn dùng 
được
Bóng đèn tròn

Nắp, đồ đậy, nắp đậy (nhỏ hơn 3 in.)
Bao ziplock, túi nhựa rời & túi đựng thức ăn
Mỡ, dầu, chất béo dùng trong nhà bếp (đựng 
trong hộp đậy kín)
Tã lót & phân gia súc (đựng trong bao)

Thùng sơn (khô & rỗng)
Hộp nhựa xốp đựng thức ăn đem theo 
Giấy ốp mặt dính thức ăn
Hạt xốp đóng hàng (đựng trong bao)
Bình đựng chất độc hại rỗng

Không biết chắc nên bỏ rác vào đâu? Hãy xem trang mạng  
www.seattle.gov/util để biết. TTY 206-684-3000

XIN DÁN THÔNG BÁO



Phương pháp ủ phân bằng 
thức ăn dư đang rất thành 
công tại nhiều khu chung cư 
và một số nơi cũng đang tiết 
kiệm được tiền bằng cách cải 
tiến việc tái chế. Hầu hết các 
khu nhà đều được cung cấp 
thùng đựng rác thực phẩm cho 
cư dân nhưng có một vài nơi 
không thấy thùng rác loại này! 
Nếu quý vị không biết thùng 
rác của khu nhà mình ở đâu, 
hãy hỏi người quản lý của quý 
vị. Luật thành phố bắt buộc 
phải có sẵn thùng rác này cho 
cư dân. Hãy gọi đến SPU số 
(206) 684-7665 để được giúp. 

Để giữ cho rác thường không 
bị bỏ vào thùng rác tái chế 
hay thùng rác ủ phân của khu 
nhà quý vị, hãy xin những 
bản hướng dẫn, tờ quảng 
cáo và nhãn dán miễn phí 
trong www.seattle.gov/util/
recyclingeducation hoặc để  
lại lời nhắn ở số (206) 684 8717,  
bấm số 2 để xin đơn. Quý vị 
cũng có thể yêu cầu trợ giúp 
tại số điện thoại đó.

 NGĂN 
CHẬN 
SÁCH BÁO   
 và Thư Quảng Cáo 
Trung bình mỗi năm 
mỗi người Mỹ nhận 
được 41 pound thư 
quảng cáo.   
Quý vị muốn hưởng một 
mùa nghỉ lễ thoải mái phải 
không? Chỉ cần vào   
www.seattle.gov/ 
stopjunkmail, bấm vào nút 
tròn lớn màu xanh lá cây và 
kế đến ghi danh với Catalog 
Choice, là công ty phụ trách 
dịch vụ ngăn chận thư quảng 
cáo MIỄN PHÍ cho các cư dân 
và thương nghiệp ở Seattle. 

Mỗi lần quý vị bị làm phiền 
bởi những thư quảng cáo 
không mong muốn, chỉ cần 
vào trang này, đánh máy vào 
tên công ty và yêu cầu ngưng 
gởi những thư quảng cáo đó. 

Quý vị sẽ tiết kiệm được 
giấy, năng lượng, ngăn chận 
được sự lãng phí và cảm 
thấy thoải mái hơn.

Bắt đầu từ giữa tháng Mười  

Seattle Public Utilities 
sẽ xin ý kiến và góp ý 
của quý vị khi chúng tôi 

hoạch định kế hoạch để cung 

cấp các dịch vụ tiện ích hữu 

hiệu và tân tiến hầu giữ cho 

Seattle là nơi tốt nhất để sinh 

sống. Kế hoạch này sẽ định 

hướng cho sự đầu tư, các 

dịch vụ và giá tiền của chúng 

ta cho đến năm 2020. Để 

tìm hiểu thêm hãy vào trang 

chính của chúng tôi và xem 

trong phần “SPU năm 2020.”   

www.seattle.gov/util/ 

Hội Đồng Thành Phố Seattle và 

Thị Trưởng Seattle đã yêu cầu 

Seattle Public Utilities hoạch 

định kế hoạch này, sẽ được 

hoàn thành trong năm 2014. 

Sự góp ý của công chúng là 

yếu tố chính trong công việc 

hoạch định kế hoạch.

Chăm Sóc  
Vườn Tược  
Mùa Thu

Chăm Sóc  
Vườn Tược  
Mùa Thu

NHỮNG NGƯỜI Ở  
CHUNG CƯ/CONDO:  

“Này Anh 
Bạn, Thùng 
Rác Của 
Tôi Đâu?”

AP312

Cơ Hội Cho Quý Vịđể Được Có Tiếng Nói 
về Tương Lai 

của SPU

Mùa thu là lúc lý tưởng nhất để chăm sóc  
vườn tược vì nhiệt độ mát nhưng đất vẫn  
còn ấm.  

Trồng Cây Vào Lúc Này. Cây trồng sẽ có khả  
năng chịu đựng tốt hơn với mùa khô năm sau, mặc dù tất cả  
những cây mới trồng đều cần tưới nước thường xuyên trong những 
năm đầu. Nhớ chọn “Đúng Cây, Đúng Chỗ” khi quý vị đi mua cây! 

Cỏ Dại và Lớp Phủ. Sau khi quý vị dọn dẹp và nhổ cỏ vào mùa 
thu, hãy trải thêm một lớp phủ để duy trì lớp dày 2-3 inch trên mặt 
đất trồng của quý vị. Gỗ dăm arborist có tác dụng tốt nhất để trải 
chung quanh các loại cây gỗ và cây xanh, đồng thời nên dùng lá cây 
rụng hay phân ủ trải chung quanh các loại cây sống quanh năm.                     

Chăm Sóc Vườn Cỏ. Nếu cần, hãy cào bỏ lớp cỏ chết, gieo hột lại 
và/hoặc dưỡng lại mặt cỏ vào lúc này. Nếu quý vị bón phân, hãy dùng 
loại phân hữu cơ hoặc phân tan chậm (slow-release). Thỉnh thoảng có 
thể tưới nước nhiều cho đến khi trời bắt đầu có mưa.   

Được Khích Lệ và Học Hỏi. Tìm những lớp học Làm  
Vườn Thành Thạo (Savvy Gardener) trong  
savingwater.org/savvygardenerclasses.htm.

Liên lạc với Garden Hotline để được giải đáp miễn phí những 
thắc mắc về công việc làm vườn của quý vị! (206) 633-0224 hay 
gardenhotline.org. Hãy vào savingwater.org để tìm hiểu thêm về 
cách chăm sóc cỏ và vườn tược không làm hại môi sinh.

Để Ngăn 
Nước Ngập 
Hãy Gìn Giữ 
Hệ Thống 
Thoát Nước 
Của Quý Vị 
Đừng để cho nước mưa làm ngập 
đường phố. Hãy giúp dọn sạch lá 
cây và những rác khác trong hệ 
thống thoát nước tại địa phương 
bằng cách gìn giữ nó. 
Mỗi năm cứ đến mùa thu là Seattle 
Public Utilities lại gặp phải rất 
nhiều khó khăn trong việc giữ cho 
hệ thống thoát nước được thông 
thoáng—trong thành phố có hơn 
36,000 cống thoát nước như vậy!  
Nhớ là chỉ dọn dẹp cống thoát nước 
nếu như quý vị thấy công việc đó 
an toàn. Luôn luôn đứng bên phía 
vỉa hè để cào lá và nếu cống thoát 
nước bị nghẹt sau khi quý vị đã vớt 
hết rác, hãy gọi đến đường dây phụ 
trách các vấn đề về thoát nước của 
chúng tôi tại số (206) 386-1800 để 
báo cáo về việc đó. Bất cứ loại rác 
nào có thể ủ phân được, đều có thể 
bỏ vào thùng rác thực phẩm và rác 
làm vườn của quý vị. 
Tìm hiểu thêm trong   
seattle.gov/util/adoptadrain. 

Những Thứ Này Bỏ Vào Đâu? 

Nhớt xe đã sử dụng: Miễn Phí
Được bỏ miễn phí vào ngày đổ rác tái chế của quý vị.
Đổ nhớt vào bình nhựa loại 1 gallon có nắp vặn chặt để bên cạnh thùng rác tái chế. 
Giới hạn: 2 bình cho mỗi lần đổ rác. 

Đồ điện tử (Máy điện toán, TV, màn hình)
Phải trả lệ phí. Gọi số 206-684-3000.

Đồ vật cồng kềnh  
(Nệm, bàn ghế, đồ điện gia dụng, v.v.)
Phải trả lệ phí. Gọi số 206-684-3000.

Ngoài Rác     Những thứ khác có thể tái chế & vất bỏ. 

Nơi vất bỏ TV, đồ điện tử, pin, điện  
thoại di động & bóng đèn nê ông  
1-800-RECYCLE hay www.ecyclewashington.org. 
Một số địa điểm có thể lấy lệ phí. 

Những địa điểm vất bỏ thuốc men 
www.takebackyourmeds.org

Quần áo, bàn ghế & đồ dùng trong nhà 
Những đồ dùng còn tốt nên đem cho. 

Những miếng xốp nhỏ để  
chèn trong thùng đồ 
Đem đến bưu điện để sử dụng lại. 

Vật liệu xây cất 
www.GreenTools.us

Rác thường, rác tái chế, gỗ sạch & rác làm vườn 
Đem bỏ tại những nơi nhận Đồ Tái Chế & Rác của Seattle. 

Tìm những bãi rác tại địa phương để đổ bỏ những đồ vật khó tái chế, hãy vào www.seattle.gov/util/lookitup

Những Đồ Dùng Độc Hại  Cấm không được bỏ vào thùng rác tái chế, rác làm vườn và rác thường. 

Những loại có ghi “CẨN THẬN (CAUTION),” “CẢNH BÁO (WARNING),”  
“NGUY HIỂM (DANGER)” hay “ĐỘC HẠI (POISON)” đều phải đổ bỏ  
ở những nơi thu nhận rác độc hại. 
Những chi tiết về cách đổ bỏ an toàn đồ dùng độc hại:  
206-296-4692 hoặc www.lhwmp.org

Dịch Vụ Bỏ Rác Khác
Những người ở chung cư/condo: Hãy liên lạc với quản lý của quý vị về những dịch vụ này. 
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