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Đừng Để Xăng Nhớt Bị Rỉ và Lái Xe: 
Hãy sửa Chỗ Rỉ đó! 
Hãy tham dự Lớp Học MIỄN PHÍ Hướng Dẫn Về Xe Bị Rò Rỉ — trị giá $125! Xe của quý vị 
sẽ được kiểm tra, tìm xem có chỗ nào bị rỉ không, và được biết tiền sửa sẽ tốn bao nhiêu 
TRƯỚC KHI quý vị đưa xe đến thợ máy. Xe bị rỉ là xe không an toàn, và nó còn gây hại cho 
Puget Sound.

Hãy chọn một trong những ngày sau đây tại Trường Đại Học Cộng Đồng South Seattle ở 
West Seattle: Ngày 19 tháng Bảy, 9 tháng Tám, hay 13 tháng Chín.

 GHI DANH: (206) 684-7643 hoặc maythia.airhart@seattle.gov

Các Hướng Dẫn và Chương Trình Cho Cư Dân Seattle

Hãy xóa hình vẽ bậy vào  
Tháng Bảy và Tháng Tám năm nay.  
Hãy tham gia hoạt động Xóa Hình Trong Mùa Hè. 
Cho dù quý vị là cá nhân hay thuộc một tổ chức, quý vị đều có thể giải quyết vấn đề vẽ bậy 
trong cộng đồng của quý vị. Thành Phố Seattle trợ giúp cho các tình nguyện viên bằng cách 
cung cấp sơn (trắng-nâu-xám), đồ lăn, cọ, đồ cạo, và bao tay MIỄN PHÍ.

Hãy ghi danh trong mạng điện toán tại www.seattle.gov/util/SummerPaintOut  
hoặc gọi số (206) 233-7187.

MÙA HÈ 2014

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

Chi tiết trong bản tin này có thể được cung cấp theo yêu cầu để giúp những người khuyết tật và những người cần trợ giúp thông dịch ngôn ngữ. Xin gọi cho 
Seattle Public Utilities (Sở Tiện Ích Công Cộng Seattle) ở số (206) 684-3000. Số điện thoại TDD là (206) 233-7241. Xin tái chế bản tin này hoặc chuyển cho 
bạn bè. Được in trên giấy tái chế 100% từ rác sau khi đã tiêu thụ.

Tặng Bộ Kitchen Catcher  
vào ngày 28 tháng Sáu, 2014
Những người hâm mộ của Seattle đã thành công trong việc bảo 
vệ môi trường vào năm ngoái bằng cách đã giảm được hơn 2 
triệu pounds rác đổ trong bãi rác bằng cách ủ phân và tái chế. 
Hay lắm!

Để chúc mừng, Seattle Public Utilities, BASF và 
Seattle Mariners sẽ tặng Thùng Đựng Thức Ăn 

Dư Dùng Trong Nhà Bếp là Bộ Sưu Tầm Đặc 
Biệt của Felix Hernandez cho 8,000 người hâm 
mộ đầu tiên đến xem đội Mariners tiếp đón 

đội Cleveland Indians vào thứ Bảy, ngày 28 
tháng Sáu. 

Mỗi thùng đựng có kèm theo bao EcoSafe có thể phân hủy nhằm giúp quý vị dễ dàng 
đựng thức ăn dư được sạch sẽ và đem bỏ vào thùng rác thực phẩm và rác làm vườn. 

Đậu phộng, Cracker Jack, hot dog, cùi bắp, dưa hấu, khăn ăn, hộp giấy đựng pizza, cánh gà, 
và tất cả những thức ăn dư khác đều có thể bỏ vào thùng rác thực phẩm và rác làm vườn 
của quý vị, trong đó những rác này sẽ được ủ thành phân bón cho các công viên và khu 
vườn tại địa phương.

Trạm Đổ Rác Làm 
Việc Thêm Giờ!

Quý vị có thể có thêm thời gian 
để đổ rác!
Để thuận tiện cho khách hàng trong lúc Trạm 
Đổ Rác Phía Bắc ở Fremont đóng cửa để sửa 
sang, nay Trạm Đổ Rác Phía Nam sẽ mở cửa từ 
8 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày Chủ Nhật đến 
thứ Bảy.

Trạm Đổ Rác Phía Nam tại số 130 South 
Kenyon Street trong South Park. Xem chỉ dẫn 
đường đi, giờ mở cửa của trạm và máy quay 
phim hình xe cộ lưu thông tại  
www.seattle.gov/util/Dump. 

Xin xem trong www.seattle.gov/util/
NewNorth để tìm hiểu thêm về việc xây dựng 
lại Trạm Đổ Rác Phía Bắc, dự tính sẽ hoàn 
thành vào năm 2016.

Tiết kiệm thời giờ của quý vị!
Hãy để chúng tôi đến lấy những đồ đạc lớn 
của quý vị—như tủ giường bàn ghế, nệm, đồ 
điện gia dụng cũ và những thứ tương tự. Mỗi 
một món đồ trả $30. Gọi số (206) 684-3000 
nếu cần bỏ những đồ đạc lớn.

Chương Trình 

 Xóa Vết Vẽ Bậy 

Vào Mùa Hè!

NAY MỞ CỬA 
từ 8 giờ sáng  
đến 8 giờ tối.

ĐƯỢC NHẬN 
 Miễn Phí
MỘT THÙNG Ủ PHÂN 

TRONG NHÀ BẾP

 Nếu thùng vẫn còn, hãy 
đưa coupon này ra sau khi 
quý vị đến bỏ đồ đạc mà 

quý vị không muốn giữ tại 
Trạm Đổ Rác Phía Nam mới 
ở South Park để được tặng 

miễn phí một thùng ủ phân 
để dùng trong nhà bếp.

Từ ecovio® được sản xuất bởi BASF 
và Seattle Public Utilities, những 
thùng này rất tiện lợi để giữ và 
xách thức ăn dư của quý vị đổ vào 
thùng rác thực phẩm và rác làm 
vườn.

Trong năm ngoái, các cơ sở thương 
mại và cư dân ở Seattle đã giúp 
giảm được 125,000 tấn rác thực 
phẩm và rác làm vườn cho bãi rác 
bằng cách ủ những rác đó thành 
phân bón.

Hãy đến Trạm Đổ Rác Phía Nam bất 
cứ lúc nào từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 
tối, 7 ngày mỗi tuần. Mỗi xe/gia 
đình chỉ được nhận một thùng. Chỉ 
dành cho cư dân Seattle.



 
TƯỚI NƯỚC CHO LỚP ĐẤT NỀN TRONG 
VƯỜN Hãy thử thọc ngón tay xuống đất vài 
inch để xem đất có bị khô hay không trước 
khi tưới. Tưới nước thấm xuống sâu và ít lần 
hơn để giúp cây cối mọc rễ sâu hơn, khỏe 
mạnh hơn.

TƯỚI NƯỚC CHO SÂN CỎ Nếu quý vị để 
cho sân cỏ của mình ngủ (vàng úa đi) trong 
mùa hè, thì cỏ sẽ xanh trở lại vào mùa thu. 
Để giúp cỏ phục hồi một cách khỏe mạnh, 
hãy tưới nước hằng tháng.

Dùng phương pháp ‘quay vòng và tưới ngập 
nước’ hầu tưới nước đủ sâu để làm ẩm phần 
rễ cỏ: Tắt nước đi khi nước bắt đầu đọng 
thành vũng, chờ cho đến khi nước rút xuống 
hết, rồi tưới tiếp. Cũng như với bất cứ sân cỏ 
nào, hãy bỏ loại phân hằng năm vào khoảng 
giữa tháng Chín hoặc tháng Mười bằng phân 
hữu cơ hoặc phân tan chậm (slow-release) 
để giúp cho cỏ được tươi tốt.

HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG?  
Hệ thống này giúp tiết kiệm thời giờ nhưng 
có thể phí nước! Hãy vào www.savingwater.
org (bấm vào phần Lawn & Garden) để xem 
những lời khuyên và dụng cụ giúp làm được 
nhiều việc hơn nhưng ít tốn kém hơn!

Dùng Cỏ Để 
Làm Phân!
Nhân vật nổi tiếng trên đài 
phát thanh và chuyên gia 
làm vườn tại địa phương 
Ciscoe Morris nói, “Tôi luôn luôn Dùng Cỏ Để Làm 
Phân. Để nguyên cỏ đã cắt trên sân sẽ giúp tái sinh 
chất dinh dưỡng và không bao giờ tạo ra những 
vấn đề rắc rối về rạ. Hơn thế nữa, việc này giúp cho 
máy không phải đeo theo những túi cỏ to và nặng 
cứ phải lấy ra mỗi khi đầy để đổ vào thùng rác làm 
vườn.”

Ông ấy nói đúng! Dùng cỏ để làm phân tiết kiệm 
được tiền và công sức bỏ phân; cỏ đã cắt tạo ra một 
nửa nhu cầu dinh dưỡng hằng năm cho sân cỏ quý vị.

 D Tiết kiệm thời gian—không còn cần phải gắn 
bao đựng cỏ vào máy và kéo cỏ ra vỉa hè để đổ

 D Bớt lượng nước tưới cỏ—cỏ đã cắt có tác dụng 
như một lớp phủ nhẹ, nhờ đó sẽ tạo ra độ ẩm và 
giúp giữ nước

Quý vị có thể dùng cỏ làm phân với bất kỳ loại máy 
cắt cỏ nào. Chỉ việc tháo bao đựng ra và để cho cỏ 
rớt ra ngoài. 

Khi nào cần mua máy cắt cỏ mới, hãy tìm máy 
“mulching” (loại máy có lưỡi cắt vụn cỏ)”. Loại máy 
này có lưỡi cắt nhuyễn cỏ và thổi chúng nằm khuất 
bên dưới đất, nên không nhìn thấy, không thể bay 
vào nhà, và làm thức ăn cho giun đất và vi sinh vật 
là những loài cung cấp chất dinh dưỡng cho cỏ.

Biết Cách Làm Vườn

Để được giải đáp miễn phí tất cả những thắc mắc của 
quý vị về việc làm vườn, hãy liên lạc với các chuyên 
viên tại Đường Dây Trợ Giúp Trực Tiếp Về Làm Vườn!

(206) 633-0224 hoặc www.GardenHotline.org

Hãy kết bạn với chúng tôi trong Facebook
www.facebook.com/SavvyGardenerNews 

Bồn Cầu Miễn Phí 
và Bớt Giá
Bồn cầu là nơi sử dụng 
nhiều nước nhất trong 
nhà – các kiểu bồn cầu 
cũ, rỉ nước có thể ảnh 
hưởng đến hóa đơn tiện 
ích của quý vị. Hãy nghĩ 
đến việc thay bồn cầu với 
sự giúp đỡ của chúng tôi!

Bồn Cầu 
Miễn Phí!
Seattle Public Utilities (SPU) hợp tác với 
Chương Trình chuyên Sửa Chữa Những Hư 
Hỏng Nhỏ Cho Nhà của Người Cao Niên 
(Senior Services Minor Home Repair) tặng 
bồn cầu miễn phí cho những người có nhà 
hội đủ điều kiện về lợi tức thấp — một gia 
đình bốn người mỗi tháng làm được dưới 
$4,905 có thể hội đủ điều kiện. Căn nhà phải 
nằm trong vùng phục vụ của SPU và bồn cầu 
hiện tại phải được gắn trước năm 2004.

Quý vị cũng được lắp đặt và tái chế bồn cầu 
cũ miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào  
www.seattle.gov/util/FreeToilets hoặc gọi 
số (206) 448-5751.

Được Hoàn Lại $75!
Trong khoảng thời gian giới hạn, những khách 

hàng nào thay bồn cầu cũ, tốn nhiều nước (sản 

xuất trước năm 2004) bằng các kiểu bồn cầu mới 

hiệu WaterSense Premium sẽ được hoàn lại $75! 

Tìm hiểu thêm trong www.savingwater.org/

rebates hoặc bằng cách gọi số (206) 684-SAVE 

(7283).

Quý Vị Đang Dọn 
Dẹp Nhà hoặc 
Gara?
 

Sơn, thuốc pha loãng sơn, thuốc tẩy rửa còn 
dư, bóng đèn nêông loại tròn và ống dài, 
nhớt xe và những chất thải nguy hiểm trong 
gia đình cần phải đổ bỏ cẩn thận để không 
gây hại cho người và môi trường. Những đồ 
này không bao giờ được bỏ chung với rác. 

Hãy bỏ những đồ này miễn phí tại cơ sở 

nhận những loại rác nguy hiểm:

• Cơ Sở HHW North Seattle 
12550 Stone Ave. N. 
Seattle, WA 98133  

• Cơ Sở HHW South Seattle 
8105 Fifth Ave. S. 
Seattle, WA 98108

Muốn biết chi tiết hoặc xem hướng dẫn 
đường đi, hãy vào www.HazWasteHelp.org, 
hoặc gọi Số Điện Thoại Về Rác Nguy Hiểm 
Dùng Ở Nhà số (206) 296-4692.

Để đổ bỏ sơn latex, hãy trộn chung với cát 
dùng cho phân mèo (kitty litter) và đổ vào 
bình không đậy nắp để chung với rác.

Dịch vụ đổ rác nguy hiểm được đặc trách bởi 
Chương Trình Quản Lý Rác Nguy Hiểm Tại Địa 
Phương.

 

Mỗi năm có hàng triệu gallon nước thải 
chưa thanh lọc và nước mưa bị ô nhiễm 
chảy vào các dòng nước của Seattle. 
Seattle Public Utilities đang nỗ lực để 
bảo vệ các hồ, nhánh sông, vịnh, và Sông 
Duwamish của chúng ta bằng cách ngăn 
chận những dòng nước chảy tràn này.

Bản phác thảo Kế Hoạch Bảo Vệ Đường 
Thủy Seattle đã có để quý vị xem xét. Hãy 
tìm hiểu thêm trong www.seattle.gov/
cso hoặc đến dự buổi hội thảo và buổi 
góp ý công cộng về bản phác thảo kế 
hoạch đó. 

THỜI GIAN: Thứ Ba, ngày 24 tháng Sáu 
lúc 6 giờ tối. 

ĐỊA ĐIỂM: Lake Washington Rowing Club, 
910 N. Northlake Way, Seattle.

Seattle Public Utilities khuyến khích người 
dân, những cơ quan quan tâm, và các 
chính quyền bộ lạc xem xét và góp ý về 
kế hoạch này, những biện pháp thay thế 
được đề nghị, và những tác động có thể 
xảy ra.

Xin cám ơn quý vị giúp bảo vệ nguồn 
nước của chúng ta.

Quý vị có nệm không còn 
cần dùng nữa không?
Những thành phần như kim loại, gỗ, và 

mút xốp hoặc sợi vải bên trong nệm đều 

có thể tái chế. Hãy xem dưới đây:

1. Tái chế nệm tại nhiều tiệm bán lẻ ở địa 

phương. Hầu hết các tiệm bán nệm 

đều sẽ nhận lại nệm cũ khi quý vị mua 

nệm mới, và có một vài tiệm sẽ nhận 

lại nệm cũ ngay cả khi quý vị không 

mua nệm mới. Khi đi mua, hãy hỏi mỗi 

tiệm về việc tái chế nệm cũ của họ. 

2. Tái chế nệm với các tiệm 

trong Mạng Lưới Take-

It-Back. Tìm một tiệm 

thuận tiện cho quý vị  

trong: www.takeitbacknetwork.org

3. Gọi số (206) 684-3000 để sắp xếp về 

việc đến lấy “đồ đạc lớn.” Chỉ tốn $30, 

tiền này bằng với một chuyến xe đi 

đến chỗ đổ rác, và quý vị sẽ tiết kiệm 

được thời giờ và tiền xăng!

Hãy Lên Tiếng 
Về Đường 

Thủy Của Quý 
Vị


