
ສ� ຳລັບ ຂ�້  ມູນ ເພ່ີມ ເຕີມ:  www.seattle.gov/plasticbagban 206-684-3000

ກົດໝຳຍເມືອງຊີແອັດເທີລກ� ຳນົດຫຍັງແດ່:

ຮ້ຳນຄ້ຳໃນເມືອງຊີແອັດເທີລ:
• ອຳດ ຈະ ບ�່  ໃຫ້ ຖົງ ຫ້ິວ (ຖົງ ໃສ່ ເຄ່ືອງ) ທ່ີ ເປັນປລັສຕິກ ຫືຼ ຍ່ອຍ ສະຫຼຳຍ ໄດ້ ແບບ ໃຊ້ ຄ້ັງ ດຽວ ຫືຼ ຖົງ ທ່ີ ຕິດ ສະຫຼຳກ  “ຍ່ອຍ 
ສະຫຼຳຍ  ໄດ້ຕຳມ ທ�ຳ ມະ ຊຳດ ” “ຍ່ອຍ ສະຫຼຳຍ ໄດ້”, “ ເນ່ົຳ ເປ່ືອຍ ໄດ້” ຫືຼ ຄ້ຳຍຄື ກັນ  ໃຫ້ ແກ່ ລູກ ຄ້ຳ.

• ອຳດ ຈະ ບ�່  ໃຫ້ ຖົງ ປລັສຕິກ ແກ່ ລູກ ຄ້ຳ  ( ເຊ່ັນ ວ່ຳ ຖົງ ໃສ່ ຜັກ ແລະ ໝຳກ ໄມ້) ທ່ີ ຍ້ອມ ສີຂຽວ ຫືຼ ສີນ�້ ຳຕຳນ.*  ຮ້ຳນ ຄ້ຳ ສຳມຳດ 
ໃຫ້ຖົງ ຍ່ອຍ ສະ ຫຼຳຍ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸມັດ  ແລະ ພວກ ມັນ ຕ້ອງ ມີ ສີຂຽວ ຫືຼ ສີ ນ�້ ຳຕຳນ*.  

•  ອຳດ ຈະ ໃຫ້ ຖົງ  ເຈ້ຍ ທ່ີ ນ� ຳ ກັບ ມຳ ໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້ ຫືຼ ຖົງ ຫ້ິວ ແບ ບ ໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້ທຸກ ຂະໜຳດ.  ຮ້ຳນ ຄ້ຳ ຕ້ອງ ຄິດ ຄ່ຳ  ຖົງ ເຈ້ຍ ຕ�່ ຳ ສຸດ 
5  ເຊັນ ສ� ຳລັບ ຖົງ ເຈ້ຍ  ໃຫຍ່ຂະໜຳດ 1/8 ຖັງ ໄມ້ ( ຖົງ ເຈ້ຍ ຂະໜຳດ 882 ຄິວ ບິ ກນ້ິວ ຫືຼ  ໃຫຍ່ ກວ່ຳ). 

› ຄ່ຳ ຖົງ ເຈ້ຍ ຕ້ອງ ສະ ແດງ ຢູ່ ໃນ ໃບຮັບ ເງິນ ຂອງ ລູກ ຄ້ຳ. ນ� ຳ ໃຊ້ ອຳກອນ ຍອດ ຂຳຍ. ຮ້ຳ ນຄ້ຳ ເກັບ ຮັກສຳ ຄ່ຳ ທ�ຳນຽມ ຖົງ 
ເຈ້ຍ ໄວ້. 

› ຖົງ ເຈ້ຍ ໃຫຍ່ ທ່ີ ລູກ ຄ້ຳ ຖືກ  ເກັບ ຄ່ຳ ຕ້ອງ ປະກອບ ມີ   ເສ້ັນ ໃຍທ່ີ ນ� ຳ ກັບ ມຳ ໃຊ້ ໃໝ່ ຫັຼງ ກຳນ ຊົມ ໃຊ້ຢ່ຳງ ໜ້ອຍ 40  ເປີ 
ເຊັນ  ແລະ ສ່ວນ ປະກອບ ເສ້ັນ ໃຍທ່ີ ນ� ຳ ກັບ ມຳ ໃຊ້ ໃໝ່ ຕ�່ ຳ ສຸດ ຕ້ອງ ຖືກ ພິມ ໄວ້ ຢູ່ ດ້ຳນ ນອກ ຂອງ ຖົງ. 

› ສ່ົງ ເສີມ ໃຫ້ ມີສ່ວນ ປະກອບ ເສ້ັນ ໃຍ  ແລະ ກຳນ ຕິດ ສະຫຼຳກ ສ� ຳລັບ ຖົງ  ເຈ້ຍ ທຸກ ຂະໜຳດ.

› ຮ້ຳນ ຄ້ຳ ອຳດ ຈະ ໃຫ້ ຖົງ ເຈ້ຍ ຂະໜຳດ ນ້ອຍ ກວ່ຳ ຟຣີ ຫືຼ  ເກັບ ເງິນ ນ� ຳ ລູກ ຄ້ຳ ສ� ຳລັບ ຖົງ ດ່ັງກ່ຳວ ກ�  ໄດ້.

• ຖົງ ປລັສຕິກ ໜຳ 2.25 ມິນ ຫືຼ ໜຳ ກວ່ຳ ຖື ວ່ຳ ເປັນ ຖົງ ທ່ີ ສຳມຳດ ນ� ຳ ກັບ ມຳ ໃຊ້ ໃໝ່ ໄດ້.  ຮ້ຳນ ຄ້ຳ ອຳດ ຈະ ໃຫ້ ຖົງ ຟຣີ ຫືຼ  
ເກັບ ເງິນ ນ� ຳ ລູກ ຄ້ຳ ສ� ຳ ລັບ ຖົງ ດ່ັງກ່ຳວ ກ�  ໄດ້. 

ຖົງປລັສຕິກຂຽວ*
(ເຊ່ັນວ່ຳຖົງໃສ່ຜັກໝຳກໄມ້)

ຖົງໃສ່ຜັກໝຳກໄມ້/ຖົງໃສ່
ອຳຫຳນຈ� ຳນວນຫຼຳຍທ່ີເປັນປລັສຕິກໃສຖົງເຈ້ຍຂະໜຳດນ້ອຍກວ່ຳຖົງຫ້ິວຖົງໃສ່ເຄ່ືອງທ່ີເປັນປລັສຕິກ

ອະນຸຍຳດ*ຂ�້  ກ� ຳນົດ ມີ ຜົນ ນ� ຳ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ທີ  
1 ກ� ລະກົດ 2017

*ຂ�້  ກ� ຳນົດ ມີ ຜົນ ນ� ຳ ໃຊ້ ແຕ່ວັນ ທີ 1 ກ� ລະກົດ 2017

(ຄ່ຳທຳນຽມເລືອກໄດ້.)
ຟຣີ

ຂ�້ຍົກເວັ້ນແລະລຳຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ຖົງເຈ້ຍຂະໜຳດໃຫຍ່ຖົງໃສ່ເຄ່ືອງ

5¢
(ຈ� ຳເປັນຕ້ອງຄິດຄ່ຳທ�ຳນຽມຕ�່ ຳສຸດ.)
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ຂ�້ ກ� ຳນົດເລ່ືອງຖົງ

ຫ້ຳມຫ້ຳມ
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 ຂ�້  ຍົກ ເວ້ັນຈຳກ ກຳນ ຫ້ຳມ:
• ລູກ ຄ້ຳ ທ່ີ ໃຊ້ ໃບ ແລກ ຊ້ື  ຫືຼ ບັດ ເງິນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ຈຳກ ໂຄງກຳນ ຊ່ວຍ ເຫືຼອອຳຫຳນ 

ຂອງ ລັດຖະບຳນ ກຳງ  ໄດ້ ຮັບ ຍົກ ກຳນ ຍົກ ເວ້ັນຈຳກ ກຳນ ຄິດ ຄ່ຳ ຖົງ ເຈ້ຍ 

ຂະໜຳດ ໃຫຍ່ 5  ເຊັນ.

• ຖົງ ປລັສຕິກ ທ່ີ ໃຊ້ ໃນ ຮ້ຳນ ຄ້ຳ ສ� ຳລັບ ສ່ິງ ຂອງຈ� ຳນວນ ຫຼຳຍ ຫືຼ  ເພ່ືອ ປົກ ປ້ອງ 

ຜັກ, ຊ້ີນ,  ອຳຫຳນ ແຊ່ ແຂງ, ດອກ ໄມ້  ແລະ ສ່ິງ ຂອງ ຄ້ຳຍຄື ກັນ  ແມ່ນ ໄດ້ຮັບ 

ກຳນ ຍົກ ເວ້ັນ. ຖົງ ປລັສຕິກ ບ�່  ສຳມຳດຖືກ ຍ້ອມ ສີຂຽວ ຫືຼ ສີ ນ�້ ຳຕຳນ ໄດ້.* ຖົງ 

ຍ່ອຍ ສະ ຫຼຳຍ ໄດ້ ທ່ີ  ອະນຸມັດ  ເທ່ົຳ ນ້ັນ ຈ່ິງ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍຳດ ສ� ຳລັບ ຈຸ ດປະສົງ ເຫ່ົຼຳ ນ້ີ. 

• ອະນຸຍຳດຖົງ ປລັສຕິກ ຫືຼ ຖົງ ຍ່ອຍ ສະຫຼຳຍ ໄດ້ ທ່ີ  ໄດ້ ຮັບ ອະນຸມັດ ທ່ີ ໃຊ້ ສ� ຳລັບ 

ສ່ັງ ຊ້ື ອຳຫຳນ ກັບ ບ້ຳນ ຈຳກ ຮ້ຳນ ອຳຫຳນ.

• ອະນຸຍຳດ ຖົງ ໃສ່ ນ�້ ຳ ຢຳ ທ�ຳ ຄວຳມ ສະອຳດ ແຫ້ງ,  

ໜັງສືພິມ  ແລະ ຖົງ ແຂວນ ປະຕູ ທ່ີ ເປັ

ນ ປລັສຕິກ  ແຕ່ ບ�່ ສຳມຳດ ຍ້ອມ ສີ   

ເປັນ ສີຂຽວ ຫືຼ ສີ ນ�້ ຳຕຳນ ໄດ້.* 

ສ່ົງ ເສີມ :
 ເລືອກ ຖົງ ທ່ີ  ໃຊ້  ໃໝ່ ໄດ້
• ຖົງ ແບບ ໃຊ້ ເທ່ືອ ດຽວ ແມ່ນ ຊ້ິນ ເປືອງ. 

ພວກ ມັນ ຍັງ   ໄປ ອຸດ ຕັນ ຮ່ອງ ລະບຳຍ ນ�້ ຳ 

ພະຍຸ,  ເຮັດ  ໃຫ້ ຖະໜົນ ຮົກ ເຮ້ືອ, ສ້ຳງ ມົນ 

ລະ ພິດຕ�່   ແຫ່ຼງນ�້ ຳຂອງ ພວກ  ເຮົຳ,  ປົນ 

ເປ້ືອນປຸ໋ຍທ�ຳ ມະ ຊຳດ  ແລະ ສ້ຳງ ຂ້ີ ເຫຍ້ືອ 

ເພ່ີມ ຂ້ຶນ.  

ຂ�້ ຍົກເວ້ັນແລະຂ�້ ມູນ

ຖົງໃສ່ຜັກໝຳກໄມ້/ຊ້ີນ

ຖົງໃສ່ອຳຫຳນຈ� ຳນວນຫຼຳຍ

ຖົງໃສ່ໜັງສືພິມ

ຖົງໃສ່ສຳນທ�ຳຄວຳມສະອຳດແຫ້ງ

ຖົງແຂນປະຕູ

ຖົງໃສ່ອຳຫຳນຫ�່ ກັບບ້ຳນ

ຖົງເຈ້ຍ

ຖົງທ່ີຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດໃຫ້ໃຊ້ຢູ່

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。

통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.

Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.

Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.

*ຂ�້  ກ� ຳນົດ ມີ ຜົນ ນ� ຳ ໃຊ້ ແຕ່ວັນ ທີ 1 ກ� ລະກົດ 2017


