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 ការកែច្នៃឡ�ើងវញិ៖  បណ្ដា  អាជីវែម្ម ឡៅ  Seattle មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញា ្ ឲ្យ ដាែ់ របស់ កែល អា្ កែច្នៃឡ�ើងវញិ បាន ឡៅ ែនៃុង ធុង សំរាម ឡ�ើយ។

 ការឡធវើ ជីែំបុ៉ស៖  បណ្ដា  អាជីវែម្ម ឡៅ  Seattle មិន ត្រូវ បាន អនុញ្ញា ្ ឲ្យ ដាែ់ របស់ កែល អា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន ឡៅ ែនៃុង ធុង សំរាម ឡ�ើយ។

 សំបែ  ឡវ្ខ្ចប់៖  បណ្ដា  អាជីវែម្ម បឡតមើ ឡសវា ែម្ម អាហារឡៅ  Seattle ត្រូវ ឡតបើ សំបែ ឡវ្ខ្ចប់ ឡេសជ្ជៈ និង អាហារ កែល អា្ កែច្នៃ ឡ�ើង វញិ  

  ឬ  អា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន។ 

របស់ កែល អា្ កែច្នៃឡ�ើងវញិមិនអនុញ្ញា ្ ឲ្យ មាន ែនៃុងសំរាម៖ ្បាប់ តែរុង Seattle (21.36.083)
្តមរូវ ឲ្យ ត្រប់  អាជីវែម្ម  ឡធវើការ កញែ ឡ្ញ ពី សំរាម នូវ   តែដាស, តែដាសកា្ុង, ែបកែវ និង តែ� កែវ, កពង បាលា ស្ិែ  និង កពង តែដាស, ែបបាលា ស្ិែ  និង តែ� 

បាលា ស្ិែ, ែំបុ៉ង អាលុយ មីញូ៉ម និង ែំបុ៉ង សំណ ប៉ាហាំង, និង កាែ សំណល់ ធ្លា  ឡ ្្ម ។ របស់ ទំាង ឡនះ មិន អនុញ្ញា ្ ឲ្យ មាន ែនៃុង សំរាម ឡ�ើយ 

(មានតបសិទ្ធភាពចាប់ពីច្ងៃទី1 កខែែ្កដា ឆ្នៃ ំ 2014)។

អាហារ មិន អនុញ្ញា ្ ឲ្យ មាន ែនៃុង សំរាម៖ ្បាប់ តែរុង Seattle (21.36.082)
្តមរូវ ឲ្យ ត្រប់  អាជីវែម្ម  ឡធវើការ កញែ ឡ្ញ ពី សំរាម នូវ រាល់ អាហារ និង តែដាស  កែល  មិន មាន ឡ្រោប ្ សទាប់ ការពារ សតមាប់ ខ្ចប់ អាហារ ែូ្ជា តែដាស ជូ្, 

ែកនសែង តែដាស និង តបអប់ េីហ្សា។ របស់ ទំាង ឡនះ មិន អនុញ្ញា ្ ឲ្យ មាន ែនៃុង សំរាម ឡ�ើយ (មានតបសិទ្ធភាពចាប់ពីច្ងៃទី1 កខមែរា ឆ្នៃ ំ 2015)។ 

បទបញ្្ អំពី សំបែ ឡវ្ខ្ចប់ អាហារ៖ ្បាប់ តែរុង Seattle (21.36.086)
1.  ការបរឡិភា្រ ែនៃុង ហាង៖ បណ្ដា  ឡភាជនីយដាឋា ន និង អាជីវែម្ម បឡតមើ ឡសវា ែម្ម អាហារ កែល លែ់ ឬ ផដាល់ អាហារ ដាែ់ ែនៃុង តបអប់ ឬ វ្្ុ ផ្ុែ កែល ឡតបើ ក្មដាង ត្រូវ 

បាន ្ តមរូវ ឲ្យ   ឡតបើ វ្្ុ ផ្ុែ  កែល អា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន សតមាប់ ឡសវាបឡតមើ ការបរឡិភា្រ ែនៃុង ហាង។ ផលិ្ផល តែដាស កែល មិន មាន ឡ្រោប បាលា ស្ិែ ឬ 

ផលិ្ផល បាលា ស្ិែ អា្ នឹង ឡតបើ សតមាប់  ឡសវាបឡតមើ ការបរឡិភា្រ ែនៃុង ហាង  តបសិនឡបើ ត្រូវ បាន សមាអា ្ បាន ត្រប់ តរាន់ ឡែើម្ី ឱ្យ ឡ្រ តបមូល យែ ឡៅ ឡធវើ ការ 

កែច្នៃ ឡ�ើង វញិ។ 

2.  ការ ខ្ចប់ អាហារ យែឡៅឡតរៅ៖ សំបែ ឡវ្ខ្ចប់ អា្ នឹងជា តបឡេទ កែល អា្ឡធវើ ការកែច្នៃ ឡ�ើង វញិ ឬឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន  សតមាប់ ឡសវា  ការ ខ្ចប់ អាហារ 

យែឡៅឡតរៅ៖ (មានតបសិទ្ធភាពចាប់ពីច្ងៃទី1 កខែែ្កដា ឆ្នៃ ំ 2010)។

3.  ហាម៖ បណ្ដា  អាជីវែម្ម ត្រូវ បាន ហាម ឃា្់ ែនៃុង ការ ឡតបើ សំបែ ឡវ្ខ្ចប់ ឡរោនៃ  បាលា ស្ិែ (StyrofoamTM)។ (មានតបសិទ្ធភាពចាប់ពីច្ងៃទី1 កខមែរា ឆ្នៃ ំ 2009)។ 

ការ មិន ឡចាល វ្្ុ កែល  អា្ ឡធវើ ការកែច្នៃ ឡ�ើង វញិ ឬឡធវើ ជី ែំបុ៉ស បាន ឡៅ ែនៃុង ទីលាន ចាែ់ សំរាម ជួយ កា្់ បន្យ កាែ សំណល់ និង ការ បំពុលបររ្ិោន។ តាមរយជៈ  ការ បដាូរ មែ ឡតបើ 

សំបែ ឡវ្ខ្ចប់ កែល  អា្ ឡធវើ ការកែច្នៃ ឡ�ើង វញិ ឬឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន  បណ្ដា  អាជីវែម្ម អា្ កា្់ បន្យ ឡសវា ែម្ម សំរាម និង សនសែំ តបាែ់ របស់ ពួែឡ្រ។ ការ ឡតបើ ក្ សមាភា រជៈ បឡតមើឡសវា 

កែលអា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន ផដាល់ ឲ្យ បណ្ដា   អាជីវែម្ម នូវ តបឡោជន៍ ចន ែំឡណើ រការ  ឡបាះ ឡចាល កែល ងាយ ្សរួល ក្មួយជំហាន  ឡៅ ែនៃុង ធុង តបមូល របស់ កែល អា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន។

លែ្ខខណ្ឌ  ្ តមរូវ  
ឡសវាែម្ម អាហារ

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

សូមទាែ់ទង ែម្មវធីិ អាជីវែម្ម ចប្ង ចន ឡសវាែម្ម រោធ្រណជៈចនតែរុង Seattle (Seattle Public Utilities Green Business Program) 

ឡែើម្ី ទទួល បាន ជំនួយ និង ធនធ្ន ឥ្ ្ិរ្ ច្លា សតមាប់ ការ អនុវ្្ត តាម បទបញ្្ ទំាង ឡនះ។
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ការតបមូល សំរាមពី ផ្ះ បាយ ឡៅ ឡភាជនីយដាឋា ន
(មាន ផដាល់ ជូន ជា ឡត ើ្ន ភារោ)

ព័្៌មាន អំពី អនៃែ លែ់

អនៃែ ផដាល់ ឡសវា តបមូល សំរាម

បញ្្ទិញ ឡដាយ ឥ្្ិរ្ ច្លា នូវ ផំ្្ង ផសែពវ ផសាយ និង រោលា ែ បិទ ធុង ឬ បឡង្កើ្ ផំ្្ង ផសែពវ ផសាយ តាម ្ តមរូវ ការ របស់ អនៃែ ឡៅ www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderForm។

ធនធ្ន ឥ្្ិរ្ ច្លា

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

ឡសវាតបមូលសំរាម
សូមទាែ់ទង រែ អនៃែ ផដាល់ ឡសវា  ឡែើម្ី 

តបមូល សំរាម  កែល អា្ឡធវើ ការកែច្នៃ 

ឡ�ើង វញិ និង អា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន។ 

សំបែ ឡវ្ខ្ចប់
សូមទាែ់ទង រែឡៅ អនៃែ ផ្គ្់ផ្គង់ 

និង អនៃែ ផលិ្ សំបែ ឡវ្ខ្ចប់ 

កែល អា្ឡធវើ ការកែច្នៃ ឡ�ើង 

វញិ និង អា្ ឡធវើ ជីែំបុ៉ស បាន។

ធុងតបមូល សំរាម
សូមទាែ់ទង រែ អនៃែ ផ្គ្់ផ្គង់ 

និង អនៃែ ផលិ្ ធុង តបមូល 

សំរាម ខាង ែនៃុង។

សូមទាែ់ទង ែម្មវធីិ អាជីវែម្ម ចប្ង ចន Seattle Public Utilities ឡែើម្ី ទទួល បាន ព័្៌មាន អំពី ឡសវាែម្ម, សំបែ ឡវ្ខ្ចប់, និងធុងសំរាម។

អាជីវែម្ម បឡតមើ ឡសវា ែម្ម អាហារ

RECOLOGY CLEANSCAPES 
 
 

សំរាម | ការកែច្នៃឡ�ើងវញិ | ការឡធវើ ជីែំបុ៉ស

WASTE MANAGEMENT 
 
 

សំរាម | ការកែច្នៃឡ�ើងវញិ | ការឡធវើ ជីែំបុ៉ស

REPUBLIC 
 
 

ការកែច្នៃឡ�ើងវញិ | ការឡធវើ ជីែំបុ៉ស

CEDAR GROVE 
 
 

ការកែច្នៃឡ�ើងវញិ | ការឡធវើ ជីែំបុ៉ស

SEADRUNAR 
 
 

ការកែច្នៃឡ�ើងវញិ

206-250-7500 800-592-9995 206-332-7777 877-994-4466 206-467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com

ែកនលាង ទទួលទាន អាហារ ឡៅ ឡភាជនីយដាឋា ន (មួយឈុ្ មានបី)

Para más información, llame al 206-343-8505.

Plantas  
y flores

Papel

Tazas

Botellas y tarros

Envoltorios  
de plástico

Cestas de  
productos  

alimenticios
Papel de  

aluminio usado

Paquetes de  
condimentos

Gomas elásticas
y ataduras  
de alambre

Envoltorios

Cáscaras y huesos

Cáscaras de huevos,  
cáscaras de nueces

(papel cartón)

VerdurasFrutas

Posos y filtros 
de café

Bolsitas  
de té

Bolsas de papel, papel de  
cocina y periódicos

Pasta y arroz

Cajas de pizza con grasa y cajas de 
cartón enceradas

Carne, pescado y lácteosPan y granos

Platos de papel sin recubrimiento 
y servilletas

*Embalaje probado para compost: www.resourceventure.org/foodpluscompostables

Coloque estos elementos en su contenedor de basura Coloque estos artículos en su contenedor de reciclaje

Latas de aluminio  
y metal 

Cajas y cartón

Contenedores 
plásticos para 

alimentos

Botellas de  
plástico  

(de cualquier color)

Cartulina

Alimentos
Recolección Comercial

Papel para alimentos usado

Embalaje aprobado para Compost*

Utensilios
Guantes de  

látex y plástico

Espuma

FC-8 BOH STD

Ni Plástico. Ni Metal. Ni Vidrio.

Alimentos  
con capacidad  
de Compost
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Basura Reciclaje

រោលា ែ ធុង តបមូល សំរាម


