
Đổ Rác & Tiết Kiệm

Thức Ăn Phân Hủy.  
Không còn là rác nữa! 
Quay ngược trở lại năm 1989, Seattle trở thành một trong những thành phố đầu tiên trên toàn 
quốc bắt đầu chương trình tái chế trên toàn thành phố. Những thứ có thể tái chế được đã bị cấm 
không cho vào rác của Seattle kể từ năm 2004. Các doanh nghiệp và cư dân Seattle đã phân hủy 
rác thực phẩm trong gần 10 năm. 

Ngày nay, Seattle là thành phố tái chế dẫn đầu trên toàn quốc và chuyển đổi được hơn 400,000 
tấn thức ăn, rác thải sân vườn, giấy, nhựa, thủy tinh, thùng giấy và nhôm từ bãi rác mỗi năm thông qua quá trình 
tái chế và phân hủy. 

Tuy nhiên, Seattle vẫn vứt bỏ 100,000 tấn bã cà phê, vỏ chuối, xương gà và lõi táo cùng những loại rác thực 
phẩm khác trong thùng rác mỗi năm — đủ để làm đầy hơn 11,000 xe rác! Chúng ta chi $13 triệu mỗi năm để 
chuyển rác — phân nửa số này có thể được tái chế hoặc phân hủy — đến bãi rác ở Miền Đông Oregon. 

Tại sao rác thải là một điều tốt? Kể từ ngày 1 tháng 1, Thành phố Seattle sẽ không còn cho phép thức ăn thừa và 
giấy có thể phân hủy, bao gồm thùng giấy có dính thức ăn, hộp đựng bánh pizza, khăn ăn bằng giấy và khăn 
giấy, vứt trong thùng rác. 

Tiền phạt rác thải bắt đầu từ ngày 1 tháng 7
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 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, giấy, thùng giấy, lon, chai, lọ hoặc rác sân vườn.

Hãy vào trang www.seattle.gov/util/ hoặc gọi số (206) 684-3000 để tìm hiểu thêm và nhận các gợi ý và lời 
khuyên về cách bắt đầu tái chế hoặc phân hủy hôm nay.

Trợ Lý Giám Đốc Tài Sản 
Chúng tôi có các nguồn thông tin miễn phí để giúp các doanh nghiệp, cư xá và chung cư tuân theo các yêu cầu 
mới về rác thải thực phẩm.

Cư xá/chung cư: Tài liệu hướng dẫn, được trừ $100 tiền hóa đơn tiện ích, và đào tạo giúp khu nhà của quý 
vị đủ điều kiện được nhận thùng đựng rác thực phẩm miễn phí cho mỗi căn hộ. Tìm hiểu thêm tại:  
www.seattle.gov/util/apartmentfoodwaste

Các doanh nghiệp: Nhận thùng rác, tranh áp-phích, nhãn dính và hỗ trợ miễn phí khác để lập chương 
trình phân hủy và tái chế cho tòa nhà của quý vị tại: www.seattle.gov/Util/GreenYourBusiness.

Những Mẹo Vặt và Chương Trình dành cho Cư Dân Seattle Mùa Xuân 2015

Để biết thêm thông tin: Hãy vào trang www.seattle.gov/util/lookitup,  
đi theo Ask Evelyn trên Facebook www.facebook.com/EvelyntheEnvelope  

hoặc viết gửi về Ask Evelyn, PO BOX 34018 Seattle, WA 98124-4018.

Nội dung trong bản tin này có thể được thực hiện đặc biệt khi có yêu cầu cho người khuyết tật và những người cần bản dịch bằng ngôn ngữ khác. 
Hãy gọi cho Seattle Public Utilities theo số (206) 684-3000. Số điện thoại cho người sử dụng TDD là (206) 233-7241. Hãy tái chế bản tin này khi xem xong 

hoặc đưa cho bạn bè. In trên giấy được tái tạo 100% sau khi sử dụng.
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B ẮT ĐẦU VÀO N G ÀY  
1 T H Á N G 4!

Chúng ta vẫn còn vứt bỏ những thứ gì trong bãi rác? 
Cư dân Seattle tái chế hơn phân nửa rác thải của mình, nhưng 50% còn lại 
những gì chúng ta chuyển đến bãi rác có thể được tái chế hoặc phân hủy. 

Hơn 30% rác của Seattle là thực phẩm, khăn ăn bằng giấy và khăn giấy dính 
thức ăn, lá và cỏ trong thùng rác thực phẩm & rác sân vườn, vì vậy chúng có 
thể được ủ phân cho các khu công viên và vườn ở địa phương. 

Gần 8,000 tấn tã lót dùng một lần được chuyển đến bãi rác mỗi năm. Khách hàng nào muốn giảm rác thải có 
thể cân nhắc các dịch vụ tã vải. Để biết thêm thông tin, hãy xem trong trang vàng hoặc trên trang web trong 
phần “các dịch vụ tã lót.”

Cư dân Seattle vứt bỏ hơn 4,000 tấn vải vóc và áo quần mỗi năm. Quý vị có thể quyên tặng giày dép và áo 
quần cũ — thậm chí không còn tốt — cho hầu hết các cửa hàng đồ cũ lớn. 

Các hộ gia đình vẫn vứt bỏ hơn 5,000 tấn nhôm, kim loại, giấy, và thùng giấy có thể tái chế mỗi năm. Tại sao 
rác thải là một điều tốt? Tái Chế!

Có cần vứt bỏ một thứ gì đó không? Nhiều thứ có thể được quyên tặng hoặc tái chế ở những địa 
điểm thuận tiện gần quý vị. Hãy truy cập cơ sở dữ liệu của chúng tôi tại www.seattle.gov/util/lookitup để 
tìm hiểu các lựa chọn xử lý tốt nhất cho các thứ không mong muốn của quý vị. 

Những thứ nào thuộc về rác?
Đó là một câu hỏi hay! Sau đây là một danh sách các thứ thông thường vẫn thuộc về rác: 

RÁC

Compost Days (Ngày Phân Hủy) Được Giảm Giá Cao 
Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 

Compost Days (Ngày Phân Hủy) đã đến với 
các khoản giảm giá cao đối với rác phân hủy 
như là lời “cảm ơn” vì đã giúp chương trình 
phân hủy rác của Seattle được thành công! 
Năm ngoái Seattle đã chuyển hơn 125,000 tấn 
rác thực phẩm và rác vườn khỏi bãi rác và giúp 
biến chúng thành phân ủ cho các khu công 
viên và vườn tại địa phương.

Nhanh Lên! Từ bây giờ đến ngày 15 tháng 4, 
cửa hàng Fred Meyer tại địa phương của quý 
vị cũng giảm giá đến 25% thùng đựng rác nhà 
bếp phân hủy. Tìm hiểu thêm thông tin tại  
www.CompostDays.com.

Túi Phân Trộn Miễn Phí
Mua 2 túi  

được tặng túi  
thứ 3  

MIỄN PHÍ!
Nhận túi đựng rác phân hủy 

Cedar Grove miễn phí khi bạn 
mua hai túi tại bất kỳ nhà bán lẻ 

tham gia nào. Chương trình sẽ kết 
thúc vào ngày 15 tháng  

4 năm 2015. Tìm hiểu thêm thông 
tin tại CompostDays.com.

MÃ: SPRING117

Túi nhựa và chất thải thú nuôi KHÔNG BAO GIỜ 
cho vào thùng rác thực phẩm & rác vườn.

Túi nhựa ziploc và túi nhựa dơ có thức ăn  
trong đó. 

Giấy gói thức ăn.

Nhãn trên trái cây và rau củ.

Hộp nhựa đựng thức ăn đem theo bị dơ (Hộp 
sạch có thể được tái chế.)

Mỡ, dầu, chất béo dùng trong nhà bếp - đựng 
trong hộp đậy kín

Các sản phẩm vệ sinh, nhất là khăn “có thể bỏ vào 
nhà vệ sinh”, làm nghẹt đường ống cống thành phố. 

Phân và lông thú nuôi – bỏ vào hai túi và cột chặt.

Dải ruy-băng & nơ.

Gương, đồ gốm và ly bị vỡ hoặc bóng đèn không 
phải bằng huỳnh quang bị cháy.

Đĩa CD & DVD.

Lon sơn – Rỗng, tháo nắp.

Styrofoam (Hạt xốp dùng trong túi và cột chặt). 

VI



Sản phẩm sân vườn: 
Quý vị chọn lựa như thế nào?

Quý vị có nhiều lựa chọn cho khu 
vườn của mình. Quý vị có thể sử dụng 
những gì sẽ không gây hại đến những sinh vật 
khác? Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm các sản 
phẩm an toàn hơn. 

Tải về ứng dụng Grow Smart, Grow Safe® 
miễn phí trên App Store.™ Tìm kiếm hơn 
1000 sản phẩm sân vườn được xếp hạng dưới 
đây, từ nguy hại trung bình hoặc cao dựa trên 
tác động của chúng lên con người, thú nuôi & 
động vật hoang dã, chất lượng nước và động 
vật thủy sinh.

Quý vị không có iPhone? Nhận thông tin tương 
tự tại www.GrowSmartGrowSafe.org. Ứng dụng 
Grow Smart, Grow Safe® Android trong phần 
phát triển.

Bồi hoàn bồn cầu $75
Tận dụng khoản bồi hoàn $75! Những khách hàng nào thay thế bồn cầu dội 
nước trước năm 2004 với loại dội nước 1.06 gallon Cao Cấp mới nhất sẽ được 
nhận khoản tiền bồi hoàn $75 một bồn cầu được thay thế (giới hạn mỗi hộ gia 
đình 2 bồn cầu). 

Tìm các nhà bán lẻ tại địa phương có thể còn hàng hoặc có thể đặt hàng 
bồn cầu kiểu dội nước 1.06 gallon tại www.savingwater.org/rebates cùng 
với danh sách các kiểu bồn cầu đủ điều kiện. Kiểm tra ở đó hoặc gọi đến số 
(206) 615-1282 để biết chi tiết đầy đủ về chương trình hoặc tải về ứng dụng.

Dọn dẹp khu vực láng giềng của quý vị  
trong mùa xuân! 

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.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN HOẶC QUA ĐIỆN THOẠI: 
www.seattle.gov/util/SpringClean (206) 233-7187

Áo quần bị hư hỏng không còn là rác nữa
Hãy cho TẤT CẢ áo quần, giày và đồ vải lanh của quý vị để tái 
sử dụng hay tái chế

Các thứ bị rách, sờn hoặc thậm chí dính bẩn giờ đây có thể được các nhà thu gom lớn 
nhất đến lấy tại khu vực của chúng ta, miễn là chúng không bị ướt, nấm mốc, hay dính các vật 
liệu nguy hại.

Nhiều thứ khác như thú nhồi, ví, dây nịt, và các phụ kiện khác có thể quyên tặng ở bất kỳ điều 
kiện nào. Thậm chí một chiếc giày, tất và bao tay thường có cặp có thể khớp với những “chiếc” 
khác và sờn rách mà con người không còn sử dụng.

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. Chọn từ một vài tổ 
chức bỏ đồ hoặc lấy đồ cũ tại  
www.kingcounty.gov/threadcycle.

NGHĨ VỀ MÙA XUÂN – 
 Trong Vườn
DD Hãy hành động ngay bây giờ để có một khu 
vườn xinh đẹp, điều này dễ dàng cho quý vị 
và môi trường!

DD 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.

DD 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.

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

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

DD 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.

CÁC GỢI Ý THÊM VỀ SÂN VƯỜN:  
www.savingwater.org

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ CHO NHỮNG CÂU HỎI 
VỀ VƯỜN TƯỢC CỦA QUÝ VỊ: 

(206) 633-0224 www.gardenhotline.org 
www.facebook.com/SavvyGardenerNews

Give all your clothes, shoes and linens
for reuse or recycling

Sponsored by:
King County & Seattle Public Utilities

Có thắc mắc về vườn tược? Hãy gọi đến Garden Hotline, Thứ Hai-Thứ Bảy, từ 9am-5pm theo 
số (206) 633-0224.

Việc chọn các sản phẩm và thực hành an toàn hơn sẽ giúp cho gia đình, thú nuôi của quý vị, 
kênh lạch tại địa phương và Puget Sound được an toàn hơn và sạch hơn.

Đừng Để Xăng Nhớt Bị Rỉ và 
Lái Xe: Hãy Sửa Chỗ Rỉ đó!
Tham dự buổi hội thảo về Rò Rỉ 
Xe Hơi MIỄN PHÍ – 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: 

4Ngày 16 tháng 5, ngày 13 tháng 6,  
     ngày 18 tháng 7

4Mới! Lớp học bằng tiếng Tây Ban Nha:  
     Ngày 18 tháng 4 

GỬI EMAIL HOẶC GỌI ĐIỆN ĐỂ ĐĂNG KÝ:  
SPU_EPTResources@seattle.gov 

(206) 615-1222

Kích thước rất quan trọng
Quý vị có biết? 
DD Không tính phí đối với rác tái chế thêm.  

Nếu thùng rác của quý vị đầy, quý vị có thể 
đặt thêm rác tái chế kế bên thùng rác của 
quý vị trong thùng cố định, hộp hoặc  
lon 32 gallon.

DD Chủ nhà có năm kích cỡ lon rác để chọn. 
Từ lon 10 gal. đến 96 gal., quý vị tiết kiệm 
nhiều hơn trong hóa đơn tiền rác của mình 
khi quý vị phân hủy và tái chế nhiều hơn. 

DD Các cư dân có ba chọn lựa kích cỡ thùng 
rác thực phẩm & rác sân vườn: 13 gal, 32 gal 
và 96 gal. Rác thực phẩm và rác sân vườn 
được thu gom hàng tuần, vì vậy quý vị có 
thể giảm kích thước xuống lon nhỏ hơn để 
dễ dàng kiểm soát thùng rác nếu thùng rác 
hiện tại của quý vị không quá đầy. 

THAY ĐỔI KÍCH CỠ LON:  
www.seattle.gov/util 

(206) 684-3000


