
Vào năm 2015, người dân Seattle sống ở chung 
cư, nhà condo và nhà riêng đã bỏ 89,000 tấn thực 
phẩm và rác làm vườn vào thùng Thực Phẩm Dư 
Thừa & Rác Làm Vườn thay vì bỏ vào thùng rác 
thường. Những thức ăn dư, khăn giấy, hộp pizza, 
xương và vỏ trứng đã được ủ thành phân và bón 
cho đất ở các công viên và khu vườn của địa 
phương.  Tại sao những thứ bỏ đi lại là tốt?

Có phải quý vị là Người Quản Lý Khu không? 
Có những nguồn trợ giúp để giúp các khu chung cư và condo tuân hành những đòi hỏi 
về thực phẩm dư thừa và tái chế.
 

Ghi danh và tìm hiểu thêm trong: www.seattle.gov/util/apartmentfoodwaste  
hoặc gọi số (206) 684-8717.

Những Mẹo Vặt và Chương Trình dành cho Cư Dân Seattle Mùa Xuân 2016

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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Quý vị không cần 
phải có thùng 
đựng đặc biệt để 
đựng thức ăn dư 
thừa trong nhà 
bếp

DD Hãy lấy những 
thứ đang có sẵn 
trong nhà, thí dụ 
như thùng đựng 
kem bằng nhựa, 
hoặc 

DD Mua bình đựng 
nước trái cây rẻ 
tiền hoặc một đồ 
đựng có nắp nào 
đó ở tiệm bán  
đồ cũ.

Không cần lót thùng đựng có thể rửa, 
nhưng nếu dùng bao giấy, khăn lau 
bằng giấy hoặc bao có thể phân hủy thì 
sẽ dễ dàng hơn cho việc rửa thùng. 

Nhớ là, không được dùng bao ny lông 
để đựng thức ăn dư thừa của quý vị.   
Đồ nhựa KHÔNG thể phân hủy. 

Ủ PHÂN ĐỂ CHO ĐỜI SỐNG ĐƯỢC LIÊN 
TỤC TIẾP DIỄN. 

THỰC PHẨM  
DƯ THỪA 
KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ TRONG 
THÙNG RÁC THƯỜNG. 

Nếu quý vị lo ngại về mùi hôi hoặc có những con bọ bay:
DD Hãy đậy nắp thùng lại
DD Đem đổ thường xuyên
DD Rửa thùng sạch sau mỗi lần đổ
DD Giữ những thức ăn dư thừa bỏ đi trong tủ đá hoặc tủ 
lạnh cho đến ngày đổ rác 

Rác thực phẩm không được đổ trong thùng rác thường.

NHỮNG CÁCH DỄ DÀNG ĐỂ GIỮ LẠI NHỮNG THỨC ĂN DƯ THỪA

Thắc Mắc Về Thực  
Phẩm Dư Thừa?

AskEvelyn@seattle.gov

No se permite residuos de alimentos en la basura.  
Por favor, ponga todos los residuos de alimentos y papel compostable 

(servilletas sucias con comida, toallas de papel, cajas de pizza) en su 
contenedor de “Residuos de Alimentos y Jardín”.

No se permiten residuos de alimentos en la basura.  
Coloque todos los residuos de alimentos y los artículos de papel o cartón 

manchados de comida (como servilletas, toallas de papel y cajas de pizza) en 
su bote de residuos de alimentos y de jardín.

垃圾中不允许有食物残渣。请将所有食物残渣和可降解纸张 
（有食物污渍的餐巾、纸巾、披萨盒）放到您的食物和庭院垃圾车中。 

請將所有廚餘和可降解紙張（有食物污漬的餐巾、紙巾、披薩盒） 
放到您的廚餘和庭院垃圾車中。

Không được phép cho rác thực phẩm vào thùng rác.  
Vui lòng cho tất cả rác thải thực phẩm và giấy có thể phân hủy (khăn ăn dính thức 

ăn, khăn giấy, hộp bánh pizza) trong thùng rác thực phẩm và rác vườn.

Cuntada haraaga ah haku ridin weelka qashinka.  
Fadlan ku rid dhamman  cuntada haraaga iyo warqadaha falgalka ah (Cuntada 

suxuunta hashida wadata, aftirtirka, bokiska biitsaha) weelka xabuubka 
daarada iyo cuntada haraaga ah lagu rido.

음식 쓰레기는 쓰레기로 배출해서는 안 됩니다. 모든 음식 쓰레기 및 
퇴비로 활용할 수 있는 종이(식품 오염 냅킨, 종이 타올, 피자 박스)는 

귀하의 음식 및 실외 쓰레기 카트에 분류해 버려주십시오. 

Ang mga patapong pagkain ay hindi inilalagay sa basurahan.  
Mangyaring ilagay and lahat ng patapong pagkain at papel na maikokompost 
(tulad ng gamit na napkin, mga tuwalyang papel, at kahon ng pizza) sa kariton 

ng “Food & Yard Waste.”

垃圾中不允許有廚餘。請將所有廚餘和可降解紙張（有食物污漬的餐巾、 
紙巾、披薩盒）放到您的廚餘和庭院垃圾車中。Muốn biết thêm bí quyết, hãy vào: www.seattle.gov/util/foodwaste hoặc gọi số (206) 684-3000.

Đổ Rác 
  & Tiết Kiệm
Đổ Rác 
  & Tiết Kiệm

$100 Chung Cư/Condo (có 5 căn trở lên):  Quý vị có thể hợp lệ  
hưởng một lần tiền bớt trong hóa đơn tiện ích $100, được huấn  

luyện và nhận tài liệu hướng dẫn.



Có Điều Gì Mới  
 trong việc Tái Chế?
Cư dân Seattle nay có thể  
tái chế được nhiều thứ hơn.  

NHỮNG ĐỒ LỚN BẰNG 
NHỰA 
Hãy bỏ giỏ đựng quần áo giặt 
bằng nhựa, ghế ngồi ngoài sân 
bằng nhựa đã bị mốc, và chậu, 
xô cũng như những đồ đựng 
bằng nhựa vào thùng rác tái chế 
của quý vị. Nếu chúng không vừa 
trong thùng, quý vị có thể để bên 
cạnh thùng tái chế những đồ vật 
cỡ 3’x3’x3’.  Những đồ lớn hơn 
cỡ 3’x3’x3’ cần phải làm cho nhỏ 
lại. Hãy bỏ những đồ nhỏ vào 
một hộp cứng hoặc thùng có thể 
sử dụng lại và để bên cạnh thùng 
rác tái chế.  

NẮP CỦA NHỮNG CHAI 
HOẶC BÌNH NHỰA ĐÃ HẾT
Để tái chế chai bình nhựa có nắp, 
hãy đậy nắp vào chai bình nhựa 
RỖNG và bỏ chúng vào thùng 
rác tái chế. Những nắp đậy (nếu 
không có bình) hãy bỏ vào thùng 
rác. 

DẦU ĂN
Làm theo những hướng dẫn  
này để tái chế dầu ăn đã sử 
dụng:

1. Đổ dầu nguội vào bình nhựa  
có nắp đậy chặt, kín

2. Viết tên và địa chỉ  
của quý vị vào bình

3. Để bình đã đậy kín,  
có dán nhãn bên 
cạnh thùng rác tái 
chế của quý vị 

Nhớt xe đã sử dụng 
cũng có thể tái chế nếu 
đựng trong bình và làm 
theo những hướng dẫn 
nêu trên. Giới hạn 2 
gallon dầu nhớt (bất cứ 
loại nào) trong mỗi lần 
đổ rác. Dầu nhớt không 
được pha chung. 

Ủ Phân Thực Phẩm  
Dư Thừa Ở Sở Làm
Quý vị đã ủ phân những thức ăn dư, bã cà phê và 
khăn giấy ở nhà, nay quý vị có thể làm như vậy ở 
sở làm. 

Các cơ sở thương mại bị cấm bỏ thức ăn dư, giấy 
gói thức ăn có thể ủ làm phân và những thứ có thể 
tái chế trong thùng rác thường. Nếu bỏ quá nhiều 
thứ có thể tái chế trong thùng rác thường, có thể bị 
đóng $50 tiền phạt. 

Để tránh bị phạt, hãy giảm bớt chi phí đổ rác và 
cải thiện cách thu gom thực phẩm dư thừa ở sở 
làm của quý vị. 

Hãy vào  
www.seattle.gov/util/greenyourbusiness để 
xem bản liệt kê những dịch vụ thu gom thực phẩm 
dư thừa và để lấy các bích chương, bảng hiệu và 
nhãn dán miễn phí. 

Nên Tái Chế Nhiều Hơn Trong Cơ Sở 
Thương Mại Của Quý Vị

NHỮNG ĐIỀU 
NÊN LÀM cho  
 Vườn Tược 

    Vào Mùa Xuân
Đừng vội vàng làm cho qua việc, áp dụng NHỮNG 
ĐIỀU NÊN LÀM Vào Mùa Xuân và làm theo 4 
hướng dẫn dưới đây để cho việc làm vườn có kết 
quả tốt:

DD TRỒNG CÂY sớm và trồng loại cây thích 
hợp – Trồng vào đầu mùa xuân để cho cây 
hấp thụ được những cơn mưa đầu mùa xuân. 
Chọn đúng chỗ trồng cây để cho cây thích hợp 
tự nhiên với loại đất trồng và điều kiện về nắng 
hoặc bóng râm. Nếu quý vị quên trồng vào mùa 
xuân, hãy chờ đến mùa thu để cây hấp thụ 
được nhiều nước mưa.

DD PHỦ LỚP BỔI dày – Trước tiên hãy nhổ hết 
cỏ dại trong vườn của quý vị, sau đó trải 2 đến 
3 inch gỗ dăm để cho vườn giữ được nhiều hơi 
ẩm trong đất và ngăn chận cỏ dại. 

DD KIỂM SOÁT hệ thống tưới bị rỉ – Hãy kiểm 
soát những chỗ đầu nối ống nước xem có bị rỉ 
hay không. Mở thử hệ thống tưới tự động để 
chắc chắn nước hoạt động bình thường. Nếu 
hệ thống tưới tự động của quý vị đặt ngầm 
dưới đất, hãy mở thử lên và tìm xem có đầu vòi 
nào tưới bị sai hướng hay không. Tìm những 
van tự động bị rỉ nước.

DD TƯỚI khi cần thiết – Vào mùa xuân và mùa 
thu trời không nóng như mùa hè. Tưới lâu hơn 
vào mùa hè và ít hơn vào mùa xuân và mùa 
thu. Nếu quý vị có hệ thống tưới tự động, quý vị 
sẽ được nhận $100 tiền hoàn lại khi mua bộ 
điều khiển WaterSense giúp theo dõi thời tiết và 
tưới nước khi cần. Chi tiết về điều kiện hợp lệ 
có đăng trong mạng tại www.savingwater.org.

Muốn xem thêm những hướng dẫn về trồng cây 
và bảo trì vườn có kết quả tốt hãy vào www.
savingwater.org hoặc www.gardenhotline.org.

Đường Dây Trợ Giúp Trực Tiếp Làm Vườn được tài trợ một phần bởi Chương  
Trình Quản Lý Rác Thải Độc Hại Tại Địa Phương của Quận King.

Tìm hiểu thêm trong:  
www.seattle.gov/util/autoleaks

Quý vị có vứt bỏ quần áo, giày và đồ vải dùng trong gia đình vào thùng 
rác vì quý vị nghĩ không thể đem chúng đi cho hay không? Chúng tôi có 
một tin vui mới: những đồ vật không thể sử dụng lại nay có thể tái chế 
thành những sản phẩm mới thay vì đem vứt bỏ. Có rất nhiều tổ chức 
nhận quần áo đã sử dụng của quý vị đồng thời cũng nhận những đồ đã bị 
sờn và rách nhiều—bỏ tất cả chung trong một bao. 

CÓ NHIỀU CÁCH SỬ DỤNG QUẦN ÁO ĐÃ BỊ HƯ, KHÔNG 
MẶC ĐƯỢC NỮA 
Những đồ bị hư có thể làm thành giẻ lau, đồ cách nhiệt cho nhà, đồ cách 
âm và cách nhiệt cho xe và máy móc. Ngay cả giầy, vớ, găng tay chỉ có 
một chiếc và những đồ vật khác thông thường phải có cả đôi cũng được 
nhận. Tại sao? Những đồ vật chỉ có một chiếc có thể dùng chung với 
những “chiếc khác,” bán ra thị trường xuất cảng cho những người cần 
mua những thứ đó để sử dụng.

NHỮNG CÁCH THUẬN TIỆN ĐỂ ĐEM BỎ HOẶC GỌI  
NGƯỜI ĐẾN LẤY ĐỒ
Có nhiều cách đơn giản để cho những đồ vật này, như cách đem chúng 
đến những nơi nhận đồ cũ hoặc bỏ chúng vào thùng vất bỏ đồ cũ ở gần 
nhà, sắp xếp cho người đến lấy. Tìm hiểu quý vị có thể cho những đồ nào 
và ở đâu bằng cách vào xem trong kingcounty.gov/threadcycle. 

TÁI CHẾ QUẦN ÁO HƯ KHÔNG MẶC!
Give all your clothes, shoes and linens

for reuse or recycling

Sponsored by:
King County & Seattle Public Utilities

Vườn Tược
   Có thắc mắc?
GỌI CHO ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP TRỰC 
TIẾP VỀ LÀM VƯỜN SỐ (206) 633-0224

Bây giờ có phải là lúc để trồng cà chua không? Tôi có 
thể tìm đất tốt hoặc phân ủ ở đâu cho khoảnh vườn để 
trồng cây của tôi? Tôi đang cố gắng diệt sên lá và ốc 
sên và năm nay tôi muốn diệt hết được chúng. Tôi có 
thể gọi ai để hỏi những cách giải quyết có hiệu quả?

Những chuyên viên làm vườn cho nhà tư gia và chuyên 
viên cây cảnh có thể được trợ giúp về chuyên môn: 

Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Trực Tiếp Về Làm 
Vườn số (206) 633-0224, thứ Hai đến thứ Bảy, từ 
9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

Xem trong www.GardenHotline.org để biết những lớp 
học, các buổi tổ chức, và xem video. Email những thắc 
mắc của quý vị bất cứ lúc nào.

Chúng tôi hướng dẫn về việc diệt sâu bệnh trên cây 
trồng và khuyến khích sử dụng những côn trùng có ích, 
bớt tưới nước, giữ lại nước mưa, trồng cây cho thú 
hoang, bồi dưỡng đất đai, phủ lớp bổi, làm vườn không 
sử dụng hóa chất và chăm sóc sân cỏ, và nhiều điều 
khác nữa!

KHU VƯỜN CỦA 
QUÝ VỊ. CHUYÊN 

VIÊN CỦA  
CHÚNG TÔI.  

Hỏi ý kiến ở số  
(206) 633-0224.

Có thông dịch viên cho 
rất nhiều ngôn ngữ.

Intérpretes disponibles. 

Thông dịch viên.

 提供口譯。

Dọn Dẹp Mùa Xuân 
Khu Phố Của Quý Vị
Mùa xuân đã sắp đến và bây giờ là lúc người dân 
Seattle chuẩn bị và tham gia chương trình dọn dẹp khu 
phố là chương trình đã hoạt động lâu năm nhất trong 
thành phố—Dọn Dẹp Mùa Xuân. Chương trình Dọn 
Dẹp Mùa Xuân nay đã là năm thứ 30, làm từ tháng Tư 
đến hết tháng Năm. Hãy giúp thu nhặt rác, dọn dẹp vết 
ố nước mưa, hoặc sơn tường để xóa hình vẽ bậy trong 
cộng đồng của quý vị. Tất cả các dự án Dọn Dẹp Mùa 
Xuân đều chỉ làm trên khu đất công cộng. Thành Phố 
Seattle cung cấp MIỄN PHÍ cho các tình nguyện viên 
bao rác, bao tay, áo an toàn và đổ rác. 

Hãy bắt đầu ngay hôm nay! Xin gọi số (206) 233-7187  
hoặc ghi danh trên mạng tại  
www.seattle.gov/util/SpringClean. 

SMALL SPARKS FUND 
Hãy hỏi chúng tôi về tiền tài trợ từ cơ quan hợp tác với 
chúng tôi, Ban Khu Phố. Quý vị có thể được cấp $1,000 
cho việc dọn dẹp cộng đồng. Ngày hạn chót cho đơn 
xin là sáu tuần trước buổi tổ chức. Tìm hiểu thêm trong: 
www.seattle.gov/neighborhoods/neighborhood-
matching-fund

Lớp Học Miễn 
Phí Hướng Dẫn Sửa 
Xe Bị Rò Rỉ
Dầu nhớt và các chất lỏng khác rỉ ra từ xe quý vị sẽ chảy 
vào Puget Sound và đường thủy, gây hại cho thú hoang và 
môi trường sinh sống của thú hoang.

Chương Trình Hướng Dẫn Bảo Trì Xe của Seattle Public 
Utilities có mở những lớp học MIỄN PHÍ để giúp quý vị 
ngăn ngừa những tình trạng rò rỉ. Hãy tham dự Lớp Học 
MIỄN PHÍ Hướng Dẫn Sửa Xe Bị Rò Rỉ vào mùa xuân này! 
Xe của quý vị sẽ được kiểm tra bởi  
giảng viên có bằng chứng nhận  
và học cách tìm và sửa  
những chỗ bị rò rỉ.

NHỮNG LỚP HỌC SẮP TỚI:

Thứ Bảy, ngày 14 tháng  
Năm, 2016
Thứ Bảy, ngày 25 tháng  
Sáu, 2016
Thứ Bảy, ngày 23 tháng  
Bảy, 2016

Hãy cho TẤT CẢ áo quần, giày và đồ vải 
lanh của quý vị để tái sử dụng hay tái chế

Hãy Sửa Chỗ 
           Rỉ Đó!

Đừng Để Xăng  
Nhớt Bị Rỉ & Lái Xe

Thắc mắc về những  
gì có thể tái chế?  

www.seattle.gov/util/LookItUp

THỰC PHẨM  
DƯ THỪA 
KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ  
TRONG THÙNG RÁC 
THƯỜNG. 


