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Của Quý Vị

Thông tin về dịch vụ nước, cống rãnh, nước thải và rác của quý vị.

bắt đầu vào ngày 1 tháng 4.
Khu phố của quý vị!

Đã đến lúc cần phải Dọn Dẹp cho Mùa Xuân, đây là buổi tổ chức dọn dẹp cộng đồng lớn nhất 
của Seattle. Seattle Public Utilities kính mời quý vị và hàng xóm của quý vị tham gia từ ngày  
1 tháng 4 – ngày 31 tháng 5. 
Hãy giúp nhặt rác, thông hệ thống thoát nước, sơn lại những chỗ vẽ bậy trên tường, hoặc dọn 
dẹp cây cỏ dại mọc xâm lấn trong cộng đồng của quý vị. Tất cả các dự án Dọn Dẹp Mùa Xuân 
đều chỉ làm trên khu đất công cộng. Những tình nguyện viên sẽ được cung cấp miễn phí bao 
rác, bao tay, áo an toàn, và giấy phép đổ rác.
 

   Sửa Vòi Nước Ngoài Trời Bị Rỉ
Chỗ rỉ trong vòi nước ngoài trời thường xảy ra ở hai chỗ – đồ vặn và đầu vòi.

Để sửa chữa rò rỉ từ tay vặn, hãy thử siết chặt đai ốc đằng sau tay vặn bằng cờ lê. Nếu chỗ rỉ vẫn 
không hết, hoặc nếu chỗ rỉ chảy ra từ đầu vòi, quý vị sẽ phải tháo rời vòi nước ra.

Bắt đầu bằng cách tắt hệ thống nước ở van khóa nước của quý vị và tháo đinh vít giữ tay vặn ra.

Ở phía sau đồ vặn, quý vị sẽ thấy một đai ốc đệm. Dùng khóa vặn ốc vặn đai ốc này ngược chiều 
kim đồng hồ và rút nó ra khỏi bộ van.

Các bộ van trượt loại cũ có hai vòng đệm –  
một ở phía  sau đai ốc đệm và một ở dưới đáy bộ van.  
Nếu vòng đệm ở phía sau đai ốc đệm đã mòn, dùng khóa  
vặn ốc nới lỏng đai ốc và lấy vòng đệm đó ra. Đem vòng  
đệm cũ đến tiệm bán ống nước để chắc chắn quý  
vị mua đúng loại vòng đệm để thay.

Để thay long đền bị mòn ở đế ống van, vặn đinh vít giữ 
long đền ra, tháo long đền bị mòn ra, và thay vào long  
đền mới, đúng kích thước.

Những chỗ rỉ trong van trượt không đông đá loại dài khó 
sửa hơn, nhất là nếu chỗ rỉ nằm bên trong tường hoặc nếu 
van trượt bị hàn chết vào đường ống nước. Nếu van trượt 
của quý vị thuộc loại này, hãy hỏi tiệm bán ống nước để 
được giúp.

Để biết thêm thông tin về việc sửa chữa rò rỉ và băng  
video hướng dẫn từng bước, xin vào trang mạng www.savingwater.org hoặc gọi số  
206-684-SAVE.

Ốc Vặn Đồ Vặn

Van TrượtĐai Ốc Đệm

Ghi danh trong mạng điện toán tại www.seattle.gov/util/SpringClean hoặc gọi số 206-233-7187. Nghĩ về Mùa Xuân – 
Trong Vườn 
Hãy hành động ngay bây giờ để có một khu 
vườn xinh đẹp, điều này dễ dàng cho quý vị và 
môi trường:

• Phủ bồi các luống đất trong vườn sau khi 
nhỏ cỏ dại cho mùa xuân để hạn chế cỏ 
dại và chuẩn bị chào đón khí trời ấm áp 
sắp tới.

• Trồng cây mới cho đến giữa tháng 5; 
hoặc đợi cho đến mùa thu.  Sử dụng chiến 
lược 'đúng cây ở đúng chỗ' cho cây trồng 
giúp phát triển điều kiện trong khu vườn 
của bạn mà không cần nhiều bảo dưỡng.

• Nếu bãi cỏ của quý vị cần phải được 
chăm sóc, bây giờ là lúc làm thông khí, 
dỡ mái che, và gieo hạt.

• Mài sắc lưỡi máy cắt và cắt cao hơn (hai 
inch) để bãi cỏ của quý vị trông đẹp hơn, 
mạnh mẽ hơn.

• Nếu quý vị muốn làm cho bãi cỏ của 
mình được màu mỡ, hãy làm vào tháng  
5 với sản phẩm 'hữu cơ tự nhiên' hoặc 
'phân chậm tan'. Không bón phân lại cho 
đến tháng 9.

Truy cập trang www.savingwater.org để biết 
thêm gợi ý về sân vườn. Để có câu trả lời cho 
những thắc mắc về vườn tược của quý vị, xin 
liên lạc Đường Dây Liên Lạc Vườn Tược ở 
số điện thoại  206-633-0224, hoặc tại địa chỉ 
www.gardenhotline.org.
Kết bạn với chúng tôi trong Facebook tại 
www.facebook.com/savvygardenernews.

Mùa Xuân



Lớp Học Hướng Dẫn 
Về Xe Bị Rò Rỉ
Hãy tham dự Buổi Học MIỄN PHÍ Hướng Dẫn 
Về Xe Bị Rò Rỉ – trị giá $125! Xe của quý vị 
sẽ được thợ máy chuyên môn kiểm tra. Tìm 
xem xe của quý vị có bị rỉ không và tìm ra 
nguyên nhân bị rỉ. Xe bị rỉ là xe không an toàn, 
và nó còn gây hại cho Puget Sound. Tìm hiểu 
thêm trong www.seattle.gov/util/AutoLeaks.
Các lớp từ 9 giờ sáng – 1 giờ chiều Chọn một 
trong những ngày sau đây tại Trường Đại Học 
South Seattle ở West Seattle: 

•  Ngày 16 tháng 5, ngày 13 tháng 6, ngày 
18 tháng 7

•  Thông Báo Mới! Lớp học bằng tiếng Tây 
Ban Nha: Ngày 21 tháng 3 và ngày 18 
tháng 4. 

Ghi danh ngay hôm nay:  
SPU_EPTResources@seattle.gov hoặc  
206-615-1222

   Đừng Để Xăng   
       Nhớt Bị Rỉ & Lái Xe

Hãy Sửa Chỗ 
    Rỉ Đó!

Miễn Phí!
Thức Ăn Phân Hủy        
Không còn là rác nữa!
Seattle sẽ không còn cho phép thức ăn thừa và giấy có thể phân hủy, bao gồm khăn ăn 
bằng giấy và khăn giấy, vứt trong thùng rác.

Ngày nay, hơn 300,000 nhà một căn, nhà nhiều căn và các cơ sở thương mại tham gia 
chương trình rác thực phẩm và rác vườn của Seattle – chuyển gần 400,000 tấn thực 

phẩm từ bãi chôn rác qua thùng đựng thức ăn bên vỉa hè kể từ năm 2005.

Chúng ta có thể làm tốt hơn! Seattle vẫn vứt bỏ 100,000 tấn thức ăn – tương đương 11,000 xe rác 
– mỗi năm. Thay vì chuyển nguồn rác thải đến bãi rác ở Oregon cách 300 dặm, hãy cho thức ăn 
và giấy vào thùng rác vườn của quý vị sẽ trở thành rác phân hủy để sử dụng lại trong sân vườn.

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, chính phủ sẽ đề ra các khoản phạt đối với các doanh nghiệp và 
người dân nào có thùng đựng rác chứa quá nhiều thức ăn hoặc những thứ có thể tái chế được. 
Hãy truy cập www.seattle.gov/util/foodwaste hoặc gọi đến số 206-684-3000 để tìm hiểu thêm 
và bắt đầu phân hủy ngay hôm nay.

Bồi hoàn 
bồn cầu $75 
Do thời gian có hạn, những 
khách hàng nào thay thế 
bồn cầu dội nước trước 

năm 2004 với loại dội nước 1.06 gallon sẽ được 
nhận khoản tiền bồi hoàn $75 một bồn cầu được 
thay thế (giới hạn mỗi hộ gia đình 2 bồn cầu).

Truy cập trang www.savingwater.org/rebates  
để biết danh sách đầy đủ các nhà bán lẻ, kiểu dáng 
thích hợp và các chi tiết khác, hoặc gọi số  
206-615-1282. 

Tái Chế Đèn Huỳnh Quang 
ở hơn 200 địa điểm 
Một chương trình tái chế mới trên khắp tiểu bang – Light Recycle Washington – cho phép quý vị bỏ 
đến 10 bóng đèn và ống đèn huỳnh quang trong ngày miễn phí!

Tại sao lại tái chế mà không vứt bóng đèn và ống đèn huỳnh quang của quý vị vào thùng rác?  Đèn 
huỳnh quang có một lượng thủy ngân rất nhỏ; tuy nhiên, hàng triệu đèn như vậy được bán mỗi năm 
tại Washington. Nếu vứt cả bóng và ống đèn, thủy ngân trong đèn và bóng đèn huỳnh quang có khả 
năng gây nguy hại đến sức khỏe của con người và môi trường nếu không được tái chế đúng đắn.

 Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Tìm kiếm địa điểm tái chế và tìm hiểu thêm tại www.lightrecyclewa.org. 

Bị rác, bị hao mòn hoặc thậm 
chí có vết bẩn 

Quý vị có thể đem sử dụng lại hoặc tái chế TẤT CẢ áo quần, giày dép và đồ vải lanh của mình với 
điều kiện là chúng không ẩm ướt, không bị mốc, hoặc bị nhiễm bẩn bởi các vật liệu nguy hại.

Áo quần và đồ vải lanh bị hư hỏng không phải là rác – chúng có thể có cuộc sống thứ hai như là 
những sản phẩm mới như làm giẻ lau; lót làm thảm, làm đệm và bọc gối; và vật liệu cách nhiệt 
cho các ứng dụng xe hơi. Xin đừng cho những vật dụng này vào thùng tái chế bên vỉa hè. Thay vì 
vậy, hãy tìm một đối tác Threadcycle gần nhất để bỏ những thứ này hoặc đề nghị họ đến thu gom. 
Các đối tác bao gồm: Big Brothers Big Sisters of Puget Sound, Northwest Center, Salvation Army 
Family Thrift Stores, Seattle Goodwill, SightConnection, USAgain, và Value Village.

Do Quận Kinh và Seattle Public Utilities tài trợ. Tìm hiểu thêm thông tin tại  
www.kingcounty.gov/threadcycle.

Quý vị có phải là người hâm mộ của Puget Sound? 
Tham gia Seattle Public Utilities và trở thành người điều hành của các đối tác trong khu vực cho chương trình Puget Sound Starts Here Night tại Safeco 
Field vào thứ 7, ngày 16 tháng 5 khi Thuyền Seattle đến Boston Red Sox lúc 6:10 tối. Nhận quà tặng của Seattle Mariners Puget Sound Starts Here khi 
mua vé qua chương trình trực tuyến đặc biệt này – Tầng quan sát $16 (giá bình thường $25); Tầng chính $31 (giá bình thường $40). Truy cập trang  
www.mariners.com/pugetsound để mua vé.
 


