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ម្ម�ុុប្រើ�េស់កក៍ារផ្លាា ស់់លំប្រើ�                                                                                                    9
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ជំំហានទីី 3៖ �កាកម្មមវិធិីីច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត �បស់់អ្នៃករៀ�យរៀ�គជំយ័ 
រលឹំក និិងញុ៉ាំំង�ិត្យដអ្នៃក�ស់ុក �ំប្រើ�ះ ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ប្រើដាយមានិ បដា, ខិត្យដបណ័្ណណ , ប្រើម្មចែ�ក, 

 និិងធីនិធានិបចែនិុម្ម។ សំ់ភារ�ទាំងំអ្នស់់ �ឺមានិសំ់រាបទ់ាំញយក ប្រើ� tacomarecycles.org។                 
សំ់រាបធ់ីនធានដែ�លបានផ្ដិិិត ទាំក�់ង Tacoma Recycles ប្រើលខ (253) 502-2100។

សូ់ម្មអ្នរ�ុណ្ណ �ំប្រើ�ះការ�ូលរមួ្ម កៃុងកម្មមវិធិី�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យរបស់់�កុង Tacoma! ប្រើធីាើឲ្យយកម្មមវិធិី�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យរបស់់អ្នៃកបានិប្រើ��ជ័យ័               
ប្រើដាយប្រើធីាើតាម្មជ័ំហានិទាំងំ 3 ប្រើនិះ៖

 បដាការច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ

 ប្រើម្មចែ�កពិយរួប្រើ�ទាំា រ

 ខិត្យដបណ័្ណណ
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ប្រើបើសិ់និអ្នៃកបានិប្រើ�ាើយ “រៀ�” �ំប្រើ�ះប្រើស់�កដ�ចែថ្មីាងណាម្មយួខាងប្រើលើ �ស់សនា tacomarecycles.org ប្រើ�ើម្មី �ទាំញយក ខិត្យដបណ័្ណណ ច្នៃ�ៃប្រើ�បើ
ប្រើ�ៀត្យ ឬទាំក�់ង Solid Waste សំ់រាបស់្វាា កថ្មីម�។

រៀតើវាងាយ�ស់ួល រៀ�ើម្មីចី្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត រៀ�កៃ�ងអាគា��បស់់ខ្ញុំំ� ំ ឬរៀ�?                                        បា�/ចាស់  រៀ�

ធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យទាំងំអ្នស់់ �ឺបានិដាកស់្វាា កយ៉ាា ង�ាស់់ ប្រើដាយមានិអ្នា�ចែ�លអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ                                          

មានិពិត័្យម៌ានិស់ដ�ពិ�រប្រើបៀប ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ប្រើ�ចែកីរធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ                                                                      

អ្នៃក�ស់ុកទាំងំអ្នស់់ បានិ��ួលពិត័្យម៌ានិ ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ទាំនិប់�ុុបីនិៃភាពិ កៃុងប្រើពិល 12 ចែខកនិាងម្មក                       

មានិសំ់បុ�ត្យស្វារពិត័្យម៌ានិ និិងកិ�ុ�បជំុ័ រលឹំកស់ដ�ពិ�រប្រើបៀប ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ប្រើ�កៃុងស់ហ�ម្មនិ ៍                                   

រៀតើខ្ញុំំ� ំកំពុ�ងដែតរៀធីើើអ្នើីៗ ដែ�លខ្ញុំំ� ំអាចំរៀធីើើ រៀ�ើម្មីកីា�ពា� កា�រៀបាះរៀចាលខ្ញុំ�ស់ចំាប ់ឬរៀ�?                  បា�/ចាស់  រៀ�

មានិធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យម្មយួ ប្រើ�ចែកីររាល់ធុីងសំ់រាម្ម                                                                                               

កចែនិាងប្រើចាលសំ់ណ្ណល់ �ឺស្វាា ត្យ និិងបានិរកាយ៉ាា ងលា ប្រើហើយធុីង�ឺម្មនិិខូ� ឬ�ត្យូវិបានិបំផ្លិាិ�បំផ្លាា ញ                                 

វិត្យុុសំ់ពិ�ងសំ់ប្រើ�ង, សំ់រាម្ម, ឬសំ់ភារ�ចែ�លប្រើ��ះថ្នាៃ ក ់�ឺម្មនិិបានិ�ុកប្រើ�ប្រើលើ�� ឬកៃុងធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ                            

ប្រើបើសិ់និអ្នៃកបានិប្រើ�ាើយ “រៀ�” �ំប្រើ�ះប្រើស់�កដ�ចែថ្មីាងណាម្មយួខាងប្រើលើ ទាំក�់ង Solid Waste ប្រើ�ើម្មី �ចែស់ាងយល់ រប្រើបៀបអ្នៃកអា�ការ�រ          
ការប្រើបាះប្រើចាលខុស់�ាប ់ឬ�ូរធុីងចែ�លខូ�។

បញ្ជីី�ពិិនិិត្្យ កម្មមវិិធី�ច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្
បំប្រើពិញបញី្ជី�ពិិនិិត្យយប្រើនិះ ប្រើ�ើម្មី �ឲ្យយ�ឹងប្រើបើសិ់និអ្នៃកបានិ�បុងប្រើ�បៀប ប្រើរៀប�ំកម្មមវិធិី�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ ប្រើដាយប្រើ��ជ័យ័!

ឱវាទីល្អអ ជៀ�ៀសវាងថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល និិងបានិខានិមកប្រ�មូលយក ម្មកពិ�ការប្រើបាះប្រើចាលខុស់�ាប ់

ប្រើដាយពិិនិិត្យយប្រើ�ើងវិញិ នូិវិកម្មមវិធិី�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យរបស់់អ្នៃក រៀ�ៀងរាល់ឆ្នាំៃ ។ំ

ប្រើបើសិ់និអ្នៃកបានិប្រើ�ាើយ “បា�/ចាស់” �ំប្រើ�ះប្រើស់�កដ�ចែថ្មីាងណាម្មយួខាងប្រើលើ ទាំក�់ង Solid Waste ប្រើ�ើម្មី �បដូរក�ម្មតិ្យច្នៃនិប្រើស់វារបស់់អ្នៃក។

រៀតើខ្ញុំំ� ំ�តូវិរៀធីើើកា�ដែកសំ់�លួ ចំំរៀពាះរៀស់វាច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត/សំ់រាម្ម ឬរៀ�?                                         បា�/ចាស់   រៀ�

មានិវិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ (�ូ��៖ �កដាស់�កាស់់ៗ, �ប�ឹក) កៃុងធុីងសំ់រាម្ម                                                              

មានិសំ់រាម្ម (�ូ��៖ ម្មូូប�ំណ្ណ� , ប្រើខាអាវិ, វិត្យុុម្មនិិអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ) ប្រើ�កៃុងធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ                                            

ធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ឺប្រើពិញ ម្មុនិវា�ត្យូវិបានិម្មក�ឹក                                                                                                    

ធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ឺត្យិ��ង 75% ប្រើពិញ ម្មុនិវា�ត្យូវិបានិម្មក�ឹក                                                                              

ប្រើ�ើម្មី �ប្រើ��ងប្រើពិលម្មក�ឹក វិត្យុុសំ់ពិ�ងសំ់ប្រើ�ងធីំៗ              
ប្រើដាយមានិច្នៃថ្មីាឈ្នួៃួលត្យិ� ទាំក�់ង៖

Call-2-Haul 
(253) 573-2468 
cityoftacoma.org/call2haul

សំ់រាបព់ិត័្យម៌ានិ ចែថ្មីម្មប្រើ�ៀត្យ ទាំក�់ង៖

City of Tacoma Solid Waste 
(253) 502-2100  
solidwaste@cityoftacoma.org  
cityoftacoma.org/solidwaste
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រប្រើបៀបដាាក់ធីុងច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្ របស់់អ្នៃកប្រើនិៅប្រើ�កៅ
រៀជំៀស់រៀវិៀងច្នៃ�ៃឈ្នួៃួលបដែនែម្ម ម្មកពិ�ការប្រើបាះប្រើចាលខុស់�ាប ់និិងបានិខានិម្មក�បម្មូលយក ប្រើដាយប្រើធីាើតាម្មជ័ំហានិខាងប្រើ�កាម្ម ទាំងំប្រើនិះ៖

យកធី�ងច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត រៀចំញពីុចំិរៀ�ើ ើម្ម�ៃល់              
កាលណាវាប្រើ��ប្រើ�។

�កធ់ី�ងច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត កៃ�ងកដែនៃងឋិតិរៀ��                  
ចែ�លមានិចែត្យអ្នៃក�ស់ុករបស់់អ្នៃក អា�ប្រើ�បើបានិ។

�កធ់ី�ងច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត ឲ្យយទានរ់ៀ�ោ ង 6 �ពុឹក ប្រើ�ច្នៃថ្មីៃម្មក�ឹក របស់់អ្នៃក។

ជៀ�អ្នួកតំំណាង Solid Waste ជៀលខ (253) 502-2100 ជៀ�ើសិនិធុុងថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំរ�ស់អ្នួក 
មនិិបានិមកដឹឹក ឬជៀ�ើសិនិអ្នួកមានិសំណួ� រ អ្នំពីីជៀ�លការណ៍ួណែណួនាំ ំដាកជ់ៀ�ជៀប្រ�។

យកសំ់រាម្មរៀចំញ ពិ�ធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ។ ក�ំឲ្យយធី�ងច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត ប្រើពិញប្រើពិក។1 2

3
លំហគឺសំ់ខាន។់ ដាកធុ់ីងចែ�លមានិកង ់ប្រើលើ�ិប្រើញុ្ជីើម្មថ្មីៃល់ និិងឃ្លាា ត្យ�ៃ យ៉ាា ង
ប្រើហា� 4 ហា�ត្យ និិងឆ្នាំៃ យពិ�អ្នា�ៗចែ�លប្រើ�ើស់កាល (�ូ�� ចែម្មកប្រើឈ្នួើ, បប្រើ�ុល
�ូរស័់ពិេ) និិងវិត្យុុប្រើផ្លិសងៗប្រើ�ៀត្យ។

4

5 6

MIXED RECYCLING

4 ហ�ីត

4 ហ�ីត4 ហ�ីត
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Solid Waste Management
3510 S. Mullen St.
(253) 502-2100
cityoftacoma.org/solidwaste
solidwaste@cityoftacoma.org

Solid Waste ផ្លិដល់ជូ័និជៀសវាយកសំរាម, វតំុុថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំ និិងមូូ��ំណីួ/សំណួល់
�ីធ្លាៃ �ពិម្មទាំងំ ជំ័ប្រើរ ើស់�ឹកខាួនិឯង សំ់រាបសំ់់រាម្ម, វិត្យុុច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ, សំ់ណ្ណល់��ធាា  និិង
សំ់ណ្ណល់ច្នៃនិវិត្យុុប្រើ�បើកៃុងផ្លិេះ ចែ�លប្រើ��ះថ្នាៃ ក ់ប្រើ� Tacoma Recovery & Transfer 

Center។

Call-2-Haul  
(253) 573-2468
cityoftacoma.org/call2haul

ជៀប្រ�ងជៀពីលមកដឹឹក នូិវវតំុុសំពីីងសំជៀ�ង។ វិត្យុុធីំៗ�ល់ប្រើ� 3 និិង 15 �បអ្នប ់ឬថ្មីង ់
ច្នៃនិសំ់រាម្មវិត្យុុតូ្យ�ៗ អា�បានិម្មក�ឹក។ ច្នៃថ្មីាឈ្នួៃួលម្មក�ឹក�ឺ $75 និិងបានិបចែនិុម្មប្រើ�
�ណ្ណនិ��ឹកប្រើភូាើងរបស់់អ្នៃក។ �ស់សនាប្រើ�ហ�ំពិរ័ សំ់រាបប់ញី្ជី�ច្នៃនិវិត្យុុអា�យកបានិ។  

FoodCycling  
(253) 502-2100  
cityoftacoma.org/foodcycling

�ណែងែរសំណួល់មូូ��ំណីួរ�ស់អ្នួកប្រសុក ជៀ�ជា�ីអ្នំពុីក ប្រើដាយបចែនិុម្មប្រើស់វា 
FoodCycling របស់់ប្រើយើង។ វា�យ�ស់ួលប្រើ�ើម្មី �ប្រើរៀប�ំ!

Waste Free 253
wastefree253.org

ការផ្លាា ស់់លំប្រើ� អា�បប្រើងើើត្យឲ្យយមានិសំ់ណ្ណល់ប្រើ��ើនិ។ Waste Free 253 មានិឱវា� 
សីីពីីរជៀ�ៀ�កាតំ�់និុយសំណួល់ និិងកណែនិៃងជៀដឹើមីជីៀធុែើអ្នំជៀណាយវតំុុជៀប្រ�ើកួុងផ្ទះះ�។

Recycle Center 
3510 S. Mullen St. 
(253) 593-7795
tacomarecycles.org

អ្នៃក�ស់ុកអា��ំលាកជ់ៀ�ល នូិវវតំុុអា�ថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំទាំងំអ្នស់ ជៀដាយឥតំគិិតំថ្លៃ�ៃ 
រមួ្មទាំងំអ្នា�ៗចែ�លម្មនិិអា�យក ប្រើ��ិប្រើញុ្ជីើម្មថ្មីៃល់ (ថ្មីងជ់័រ័ និិង�បដាបរ់ុ,ំ �បអ្នបខ់ុបម់្មូូប
ជ័រ័, ច្នៃស់ដរ ាហូាូម្ម, ចែខសអ្ន�ុិស់និ�, ល ) ប្រើ�ឯ Recycle Center។ Recycle Center 
�ឺប្រើបើក�បាពំិ�រច្នៃថ្មីៃម្មយួអា�ិត្យយ ប្រើមាា ង 8 �ពិឹក–6 លាៃ �។ �ស់សនាប្រើ�ហ�ំពិរ័ សំ់រាប់
ប្រើស់�កដ�ពិិស្វាដ រចែថ្មីម្មប្រើ�ៀត្យ។ 

Household Hazardous Waste 
3510 S. Mullen St. 
(253) 591-5418
cityoftacoma.org/hazwaste

អ្នៃក�ស់ុក អា�ជៀ�ល សំណួល់ជៀប្រ�ើកួុងផ្ទះះ�ណែដឹលជៀប្រ��ថួ្នាក ់(ថ្មីមពិិល, អ្នំពូិលប្រើភូាើង, 
ប្រើ��ឿងជូ័ត្យសំ់អាត្យផ្លិេះ, ល ) ជៀដាយឥតំគិិតំថ្លៃ�ៃ ប្រើ�ឯ Household Hazardous 

Waste Center។ �ស់សនាប្រើ�ហ�ំពិរ័ សំ់រាបប់ញី្ជី�ច្នៃនិវិត្យុុអា�យកបានិ។ 

EnviroHouse
ការិយាល័យ៖ (253) 573-2426
�ល័ត្យ៖ (253) 341-2331
ehouse@cityoftacoma.org
cityoftacoma.org/envirohouse

អ្នៃក�ស់ុករបស់់អ្នៃក អា���ួល សិកាា ពីិភាកាតាម�ណីាញ ឥតំគិិតំថ្លៃ�ៃ សីីពីីការ
ជៀធុែើ�ារ, ការសំអាតំ, និិងការរស់ជៀ� អា�រកាបានិ ប្រើ�ឯ EnviroHouse—ការ
ប�ូញផ្លិេះ�ំរមូ្មយួ ច្នៃនិអា�រប្រើខៀវិ និិង�ំនិិត្យប្រើ�ស់សភាពិធីម្មម�តិ្យ, សំ់ភារ�, និិង
បប្រើ�ុកប្រើ�ស់ ប្រើ�ើម្មី �បប្រើងើើត្យផ្លិេះ និិងពិិភូពិ ម្មយួមានិសុ់ខភាពិលា។ �ូលរមួ្មសិ់កាា
ពិិភាកា រស់់រប្រើវិ ើកតាម្មបណាដ ញ ឬប្រើម្មើលការថ្មីត្យពិ�ម្មុនិៗ ប្រើ�ឯប្រើ�ហ�ំពិរ័។ 

3-1-1
ប្រើ� 3-1-1 (កៃុងក�ម្មតិ្យ�កុង)  
ឬ (253) 591-5000
cityoftacoma.org/tacomafirst311

បុ�ុលិក�កុង Tacoma ប្រើធីាើការពិ�ប្រើមាា ង 8 �ពិឹក–5 លាៃ � ច្នៃថ្មីៃ�ន័ិេ–ច្នៃថ្មីៃសុ់�ក 
ប្រើ�ើម្មី � ប្រើ�ាើយសំ់ណួ្ណរ�ូប្រើ� អ្នំពីីរដាា ភិបិាល និិងជៀសវា ច្នៃនិ�កុង Tacoma។ 

ធីនិធីានិរបស់ ់SOLID WASTE ស់ំរាប់អ្នៃក�ាត្់ចែ�ងភូូម្មិ��ះ

អ្នៃកអាចំរៀស់ៃើស់�ំរៀ� សំ់រាបធ់ី�ង�បស់់អ្នៃក។ ចាកប់្រើស្វាជ័ួយការ�រ ការប្រើបាះប្រើចាលខុស់�ាប!់  
ទាំក�់ង Solid Waste ប្រើស់ើម្មី �ប្រើស់ៃើសំុ់ប្រើស្វា សំ់រាបភ់ូូម្ម�ិ�ិះរបស់់អ្នៃក។

តើ�ើអ្ននកបានដឹឹង 
ឬតើទី?
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សូ់ម្មជូ័និម្មក�ល់អ្នៃក�ស់ុកថ្មីម�,

ប្រើយើងមានិប្រើមា�និភាពិ កៃុងការបប្រើងើើត្យបរសុិ្វានិម្មយួ ចែ�លស្វាា ត្យ និិងមានិសុ់ខភាពិលា។ អ្នៃកអា�ជ័ួយបានិប្រើដាយ ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ!

រៀតើរៀហត�អ្នើីវាសំ់ខាន ់ចំំរៀពាះ ច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត�តឹម្ម�តូវិ? ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ជ័ួយការ�របរសុិ្វានិ          
តាម្មរយ�ការ៖

• សំ់ច្នៃ�ធីនិធានិធីម្មម�តិ្យរបស់់ប្រើយើង,
• កាត្យប់និុយសំ់ណ្ណល់ ពិ�ការប្រើចាលប្រើ����ំនិរសំ់រាម្មរបស់់ប្រើយើង,
• ��ំ�បរសុិ្វានិម្មយួមានិសុ់ខភាពិលា សំ់រាបម់្មនុិស់សជ័ំនានិប់្រើ�កាយ, និិង
• រកាអ្នៃកប្រើធីាើការច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ បានិសុ់ខស់បាយ។

រៀតើខ្ញុំំ� ំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត�តឹម្ម�តូវិ �ូចំរៀម្មិចំ? ប្រើធីាើឲ្យយ�បាក� ថ្នាការ�បឹងចែ�បងរបស់់អ្នៃក ម្មនិិបានិខាត្យបង ់
ប្រើដាយនិឹកចាវំិនិិយ័�ស៏្វាម្មញ្ជីញ ទាំងំប្រើនិះ៖

• �ា ល់វិតែ�អ្នើីខ្ញុំៃះ ដែ�លអាចំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត។ �ស់សនា tacomarecycles.org ប្រើ�ើម្មី �
ចែស់ាងយល់ចែថ្មីម្មប្រើ�ៀត្យ។   

• វិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ត្យូវិ� �រៀ� �ជំះ និងស់ួួត ម្មុនិនឹិងដាកវ់ាប្រើ�កៃុងធុីង។
• ក�ំ�កវ់ិតែ�អាចំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត កៃ�ង�ង!់ ដាកវ់ិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ រាត្យរ់ាយ ប្រើ�កៃុងធុីង។   
• ក�ំឲ្យយរៀពុញធី�ងរៀពុក។ ធុីងចែ�លប្រើពិញប្រើពិក ម្មនិិប្រើលើកយកប្រើ�។ យកវិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ របស់់អ្នៃកប្រើ�                                    

Tacoma Recycle Center។  

ស់ាា�ម្មនិ៍ម្មកផ្ទះះះថ្មីម�របស់់អ្នៃក!

       ស់ញ្ញាា រៀនះ មិនិដែតងដែតបងាា ញ ថាវិតែ�ម្មយួអាចំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត ប្រើ�កៃុង Tacoma ប្រើ�ើយ។  
ចែ�កបញី្ជាក ់ប្រើបើសិ់និវិត្យុុម្មយួអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ ប្រើ� tacomarecycles.org ឬប្រើ� (253) 502-2100។

ឱវាទីល្អអ

kMuda
k’vtÄ¬Gac«c~e¨bIeTot k~¬gfg’!

�រៀ�
ចាក�់ឹកប្រើ�ញ និិង                               
ប្រើកាស់ម្មូូបប្រើ�ញ។ 

ស់ួួត
រលាក�់ឹកប្រើ�ស់ល់

ឲ្យយអ្នស់់ និិងស់ៃួត្យ។

�ជំះ
លាង�បដាបដ់ាក់

ឲ្យយស់ពិា។ 
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ការច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្ �ឺម្មានិប្រើ��យឥឡូូវិប្រើនិះ!
សូ់ម្មជូ័និម្មក�ល់អ្នៃក�ស់ុក,

ប្រើយើងមានិប្រើស់�កដ�រ �ករាយ ប្រើ�ើម្មី ��បកាស់អ្នំពិ�កម្មមវិធិី�ថ្មីម�របស់់ប្រើយើង ច្នៃនិការច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�ូទាំងំអា�រ។ ប្រើយើងមានិប្រើមា�និភាពិ កៃុងការបប្រើងើើត្យ
បរសុិ្វានិម្មយួ ចែ�លស្វាា ត្យ និិងមានិសុ់ខភាពិលា សំ់រាបអ់ា�រ និិងស់ហ�ម្មនិរ៍បស់់ប្រើយើង។ ប្រើយើង�ត្យូវិការជ័ំនិួយពិ�អ្នៃក ប្រើ�ើម្មី �ប្រើធីាើឲ្យយកម្មមវិធិី�ប្រើនិះ 
បានិចាបប់្រើផ្លិដើម្មលា! 

រៀតើរៀហត�អ្នើីវាសំ់ខាន ់ចំំរៀពាះ ច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត�តឹម្ម�តូវិ? ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ជ័ួយការ�របរសុិ្វានិ 
តាម្មរយ�ការ៖

• សំ់ច្នៃ�ធីនិធានិធីម្មម�តិ្យរបស់់ប្រើយើង,
• កាត្យប់និុយសំ់ណ្ណល់ ពិ�ការប្រើចាលប្រើ����ំនិរសំ់រាម្មរបស់់ប្រើយើង,
• ��ំ�បរសុិ្វានិម្មយួមានិសុ់ខភាពិលា សំ់រាបម់្មនុិស់សជ័ំនានិប់្រើ�កាយ, និិង
• រកាអ្នៃកប្រើធីាើការច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ បានិសុ់ខស់បាយ។

រៀតើខ្ញុំំ� ំរៀធីើើ ច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត�តឹម្ម�តូវិ �ូចំរៀម្មិចំ? ប្រើធីាើឲ្យយ�បាក� ថ្នាការ�បឹងចែ�បងរបស់់អ្នៃក ម្មនិិបានិ
ខាត្យបង ់ប្រើដាយនិឹកចាវំិនិិយ័�ស៏្វាម្មញ្ជីញ ទាំងំប្រើនិះ៖

• �ា ល់វិតែ�អ្នើីខ្ញុំៃះ ដែ�លអាចំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត។ �ស់សនា tacomarecycles.org            
ប្រើ�ើម្មី �ចែស់ាងយល់ចែថ្មីម្មប្រើ�ៀត្យ។   

• វិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ត្យូវិ� �រៀ� �ជំះ និងស់ួួត ម្មុនិនឹិងដាកវ់ាប្រើ�កៃុងធុីង។
• ក�ំ�កវ់ិតែ�អាចំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត កៃ�ង�ង!់ ដាកវ់ិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ រាត្យរ់ាយ ប្រើ�កៃុងធុីង។  
• ក�ំឲ្យយរៀពុញធី�ងរៀពុក។ ធុីងចែ�លប្រើពិញប្រើពិក ម្មនិិប្រើលើកយកប្រើ�។ យកវិតុុ្យអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ របស់់អ្នៃកប្រើ�                                                   

Tacoma Recycle Center។   

�រៀ�
ចាក�់ឹកប្រើ�ញ និិង
ប្រើកាស់ម្មូូបប្រើ�ញ។ 

ស់ួួត
រលាក�់ឹកប្រើ�ស់ល់
ឲ្យយអ្នស់់ និិងស់ៃួត្យ។

�ជំះ
លាង�បដាបដ់ាក់

ឲ្យយស់ពិា។ 

      ស់ញ្ញាា រៀនះ មិនិដែតងដែតបងាា ញ ថាវិតែ�ម្មយួម្ម�ខ្ញុំ អាចំច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត ប្រើ�កៃុង Tacoma ប្រើ�ើយ។  
ចែ�កបញី្ជាក ់ប្រើបើសិ់និវិត្យុុម្មយួអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ ប្រើ� tacomarecycles.org ឬប្រើ� (253) 502-2100។

ឱវាទីល្អអ

kMuda
k’vtÄ¬Gac«c~e¨bIeTot k~¬gfg’!
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រប្រើបៀប ច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្�ត្ឹម្ម�ត្ូវិ

ការច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្

ស់ំរាម្ម

អ្នំពូិលប្រើភូាើងជ័រ័, �ប និិង�ក�,  ក្រ�ដាស និិង�កដាស់�កាស់់ៗ, កំបាុងដែ�� (�ម និ�ំរប)

�ងជ់័រ័ និិង�បដាបរ់ុ,ំ ច្នៃស់ដរ ាហូាូម្ម, ប្រើពិង និិងចានិ �កដាស់,  �បដាបដ់ាកម់្មូូបមានិខាា ញ់, 

�បអ្នប�់កដាស់, �កដាស់អាលុយម្ម�ណូ្ណម្ម

តើ�ើអ្ននកបានដឹឹង
ឬតើទី?

រៀតើរៀហត�អ្នើី �តូវិ� �រៀ� �ជំះ និងស់ួួត? វិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ួរចែត្យបានិចាកប់្រើ�ញ ស្វាា ត្យ និិងស់ៃួត្យ ប្រើ�ើម្មី �ការ�រកុំឲ្យយ�បឡាក ់ 
វិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ច្នៃ�ប្រើ�ៀត្យ។ វិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យចែ�ល�បឡាក ់�ត្យូវិបានិបញូី្ជីនិទាំងំអ្នស់់  ប្រើ����ំនិរសំ់រាម្ម!  

ថ្មីងជ់័រ័ប្រើធីាើឲ្យយ�ងំឧបករណ៍្ណបំចែបក និិងអា�បណាដ លឲ្យយសុ្វាបន័ិ ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ
ទាំងំម្មូល បិ�ប្រើចាល។ �ូរ�ំ�ដាកវ់ិត្យុុច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ កៃុងថ្មីងជ់័រ័! ប្រើ�បើថ្មីងអ់ា�ប្រើ�បើ
ប្រើ�ៀត្យ ឬធុីង ប្រើ�ើម្មី �យកប្រើ�ញប្រើ�ប្រើ�� និិងចាកវ់ាប្រើ�ញ �ូលប្រើ�កៃុងធុីង។ 

គ្មាា នថង់ជ់័រ័ទទេ!
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*វិត្យុុទាំងំប្រើនិះអា� �គវាតរ់ៀចាល ឬ បានច្នៃចំៃរៀ�បើរៀ�ៀត ប្រើ�ឯ 

Recycle Center។

វតំុុថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំទាំងំអ្នស់ ប្រតំូវណែតំបានិប្រគិវាតំជ់ៀ�ល ប្រើបើសិ់និវាមានិសំ់រាម្ម ��និច់ែត្យបនិដិ�បនិដួ� ឬមានិ           
វិត្យុុកខាក។់ រកប្រើម្មើលវា ឬ�ុកវាឲ្យយប្រើ�ប្រើ��ធុីងច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ!

ថ្មីងជ់័រ័ អា��ប ់និិង�ងំ កៃុង
មាា សុ់�និបំចែបកវិត្យុុច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ 
ប្រើធីាើឲ្យយ�ំប្រើណ្ណើ រការច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ
ទាំងំអ្នស់់ឈ្នួបប់្រើ�ើរ។

�ងជ់ំ�័ និង�ប�ប�់� ំ

ស់ំរាម្ម �ំលាាក់ប្រើ�ោលា

�ំលាាក់ប្រើ�ោលា

វិត្ុ� 8 ម្មុខ ចែដាលាម្មិនិ�ត្ូវិប្រើនិៅកៃ�ងធីុងច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្

វតំុុទាំងំជៀនិ� ជាញឹកញយបានិដាកក់ួុងធុុងថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំ ជៀដាយប្រ�ឡំំ។ ណែសែងយល់ពីីរជៀ�ៀ� ជៀបា�វាជៀ�លជៀដាយប្រតំឹមប្រតំូវ!  

ទ� Recycle Center ទ� 
ទ� 3510 S. Mullen St.* 

ក្រ�វាត់ទ់�ល                 
�ុំង់ធំុង់ស�រាម។

ទ� Household Hazardous  
Waste ទ� 3510 S. Mullen St.

តើ�ើអ្ននកបានដឹឹង
ឬតើទី?

ចែពិងកាប្រើហា�កដាស់ �ឺ�ត្យូវិ�ៃ �
ម្មយួ ជ័រ័។ សុ្វាបន័ិរបស់់ប្រើយើង ពំុិ
មានិបប្រើ�ុកវិ�ីិ ប្រើ�ើម្មី �បំចែបករបស់់            
�ស់ទាំប់ៗ  ទាំងំប្រើនិះប្រើ�។ 

ដែពុងការៀហើ

�បអ្នប�់ក�ស់ និង�ប�ប�់កម់្មាូបកក
�បអ្នប�់កដាស់ មានិ�ស់ទាំប,់ ចែ�ក, 
និិងជ័រ័ ប្រើ�ើម្មី �ដាក�់ឹក។ �បអ្នបម់្មូូប
កកចែ�លមានិជ័រ័ ប្រើ�ើម្មី �ការ�រម្មូូប 
ពិ�ការកកខាា ងំប្រើពិក។ សុ្វាបន័ិរបស់់
ប្រើយើង ម្មនិិអា�បំចែបក�ស់ទាំប់
ទាំងំប្រើនិះប្រើ�។

�បអ្នបន់ំពីុស់ា

�បអ្នបន់ិំពិ�ស់ា �ឺ�បឡាកប់្រើដាយ
ឈ្នួ�ស់ស, �ឹកប្រើ��ឿង, និិងប្រើ�បង។ 
ចែត្យ�កដាស់�កាស់់ៗ�ជ័ះ អា�ច្នៃ�ៃ
ប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ។ 

�មពិុល
ថ្មីមពិិល �ឺ�សំ់ណ្ណល់ចែ�លប្រើ��ះថ្នាៃ ក់

មានិ�តិ្យពុិល ចែ�លអា��បឡាក�់ល់

�� និិង�ឹក ប្រើបើបានិប្រើចាលម្មនិិ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ។ 

ដែខ្ញុំែអ្នគាិស់នី

ចែខសប្រើភូាើង, ចែខសអ្នំពូិលប្រើភូាើង, ចែខសបញូុ្ជីល
ប្រើភូាើង ប្រើធីាើឲ្យយវិណ្ណឌ  និិង�ប ់មាា សុ់�និ
បំចែបក។

�បអ្នបស់់ៃូកប្រើលៀស់ជ័រ័ អា�ប្រើធីាើឲ្យយ
សំ់ចែបាត្យយ៉ាា ង�យ ចែ�លប្រើធីាើឲ្យយ
ពិិបាកសំ់រាបម់ាា សុ់�និ ប្រើ�ើម្មី �បំចែបក
វាបានិ�ត្យឹម្ម�ត្យូវិ។ 

�បអ្នបស់់ៃូករៀលៀស់ជំ�័ 

ច្នៃស់ិ� ោហូើូម្ម

�ុំកញុ្ជីបច់្នៃស់ដរ ាហូាូម្ម និិងស់ចែណ្ណដ ក�� 
�យចែបក បប្រើងើើត្យ�ពិ��យ និិង
ប្រើធីាើឲ្យយវាពិិបាក សំ់រាបម់ាា សុ់�និ 
ប្រើ�ើម្មី �បំចែបកបានិ�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ។ 

�មពិុល មិនិអាចំបានរៀចាលកៃ�ងសំ់រាម្មរៀ�។ 
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ម្ម�ុ�ប្រើ�ះស់ក៍ផ្ទះាាស់់លាំប្រើនិៅ ច្នៃ�ៃប្រើ�ប�ប្រើ�ៀត្�ត្ឹម្ម�ត្ូវិ
ការផ្លាា ស់់លំប្រើ� អា�បប្រើងើើត្យឲ្យយមានិសំ់ណ្ណល់ប្រើ��ើនិ។ ការប្រើចាលវិត្យុុចែ�លម្មនិិ�ងប់ានិ តាម្មរប្រើបៀប�តឹ្យម្ម�ត្យូវិ ប្រើដាយប្រើធីាើតាម្មជ័ំហានិទាំងំប្រើនិះ។  

1

4

2

Donate

3

Ts§na cityoftacoma.org/wastefree253 
sMrab’bJ¹I«nkEnÂgedImºIlk’ ÉeFÃIGMNayvtÄ¬rbs’G~k.

lk’ ÉeFÃIGMeNay vtÄ¬EdlenAlí.

TMlak’ecalvtÄ¬ EdlminGaclk’ ÉeFÃIgMeNayVn rYmTSg 
sMelokbMJk’, e¨KOge¨bI¨Vs’tUc@, ¨bGb’ÉsMParîxÍb’, vtÄ¬
sMBIgsMeJgFM@, sMNl’e¨bIk~¬gpæH Edle¨Kêf~ak’. Ts§na 
cityoftacoma.org/solidwaste ÉehA 253-502-2100 
sMrab’B&támanEfmeTot.

Ts§na Tacoma Recovery & Transfer 
Center enA 3510 S. Mullen St.

Ts§na RecycleWashington.org ÉehA 1-800-RECYCLE sMrab’
bJ¹I«nvtÄ¬GacecalVn nigedImºIrkkEnÂg E-cycle mYyenACitG~k. 
cUrkuMeVHecal sMNl’eGLik¨tUnik k~¬gFugsMram ÉFug«c~e¨bIeTot.

TMlak’ecal sMNl’e¨KOgeGLi¨tUnik enAkEnÂg
E-cycle mYy.

vtÄ¬FM@dl’eTA 3 nig 15 ¨bGb’ Éfg’ «nsMramvtÄ¬tUc@ GacVn 
mkdwk. Ts§na cityoftacoma.org/call2haul sMrab’bJ¹I 
«nvtÄ¬GacykVn nig«fÂQ~çl ÉehA (253) 573-2468.

e¨KageBlmkdwk CamYy Call-2-Haul.

Moving

ប្រើបើក�កឡាប�់ំពិរ័ ប្រើ�ើម្មី �ឲ្យយ�ឹងរប្រើបៀប កំចាត្យប់្រើចាលវិត្យុុ�ូប្រើ�ប្រើ�បើកៃុងផ្លិេះ ប្រើ�ប្រើពិលផ្លាា ស់់លំប្រើ�។
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វិត្ុ� 8 ម្មុខ ចែដាលាអ្នា��ំលាាក់ប្រើ�ោលា 
ប្រើនិៅ TACOMA RECOVERY & TRANSFER CENTER 
ការផ្លាៃ ស់លំជៀ� ឬការកំ�តំជ់ៀ�លរ�ស់រ�រ? Tacoma Recovery & Transfer Center ប្រើ� 3510 S. Mullen St.

�ឺ�កចែនិាងឈ្នួបម់្មយួ ប្រើ�ើម្មី ��ំលាកប់្រើចាល នូិវិវិត្យុុប្រើ�បើកៃុងផ្លិេះប្រើផ្លិសងៗ។ រកប្រើមាា ងប្រើ� cityoftacoma.org/solidwaste។

ការ�ំលាកប់្រើចាលវិត្យុុអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ �ឺឥត្យ�ិត្យច្នៃថ្មីា។ ប្រើម្មើលបញី្ជី�ប្រើពិញ 
ច្នៃនិវិត្យុុអា�យកបានិ ប្រើ�  tacomarecycles.org។

ចែស់ាងយល់អ្នំពិ�ប្រើ�លការណ៍្ណចែណ្ណនា ំ�ឹកសំ់រាម្មខាួនិឯង ប្រើ� cityoftacoma.org/garbage។ ប្រើម្មើលត្យច្នៃម្មាប្រើ� cityoftacoma.org/SWMrates។

�ឹកសំ់រាម្មខ្ញុំៃួនឯង

ប្រើ��ឿងជូ័ត្យសំ់អាត្យផ្លិេះខាះ អា�បប្រើញុ្ជីញ
�ត្យិឧស់ម័និពុិល កៃុងកាល�ប្រើ�ស់�ខាះ
និិងត្យ�ម្មូវិការប្រើបាះប្រើចាលប្រើដាយអ្នៃក
វិ�ីិជ័�វិ�។ ប្រើ� (253) 591-5418 
ប្រើបើសិ់និអ្នៃកម្មនិិ�ឹង ថ្នាអ្នៃកមានិប្រើ��ឿង
ជូ័ត្យសំ់អាត្យអ្នា�ម្មយួ។ រកប្រើ��ឿងផ្លិសនំិប្រើ��ឿង  
ជូ័ត្យសំ់អាត្យម្មាាងប្រើ�ៀត្យ ចែ�លប្រើខៀវិប្រើ� 
cityoftacoma.org/envirohouse។ 

រៀ�គឿងជូំតសំ់អាតផ្ដិះះ

ថាៃ លំាប�នរៀ�បង ថ្នាៃ លំាបមានិប្រើ�បង �ឺអា��យប្រើ�ះ 
និិងម្មនិិអា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ ឬបានិ
��វាត្យប់្រើចាល កៃុងសំ់រាម្មប្រើ�ើយ។ 
ថ្នាៃ លំាបមានិ�តិ្យប្រើ�តិ្យក ឬ�ឺក 
អា�ប្រើធីាើអ្នំប្រើណាយ ឬសំ់ងួត្យ និិង
��វាត្យប់្រើចាល។

អ្នំពូុលរៀ�ៃើងដែវិង និងបំពុង់
អ្នំពូិលប្រើភូាើងចែវិង និិងបំពិង ់មានិ�ំហាយ
�ត្យិបារថ្មី និិងម្មនិិ�ត្យូវិបានិចែបក ឬ
��វាត្យប់្រើចាល កៃុងសំ់រាម្មប្រើ�ើយ។

ពូុក តួ�ោ ស់�ីន�ត�ក់ ប្រើ��ឿងប្រើ�បើ�បាស់់កៃុងផ្លិេះ �ូ��មាា សុ់�និ�ត្យ�ក ់
និិង�ូ�ឹកកក មានិ�តិ្យប្រើ�ហាអ្នុនិ ចែ�លអា�
លិ� និិងប្រើធីាើឲ្យយប្រើ��ះថ្នាៃ ក ់�ល់សុ់ខភាពិ និិង
បរសុិ្វានិ។ របស់់ទាំងំប្រើនិះ �ត្យូវិចែត្យបានិ�ំលាក ់
ប្រើបាះប្រើចាលប្រើដាយអ្នៃកវិ�ីិជ័�វិ� ប្រើ� Tacoma 

Recovery & Transfer Center។ 

�បអ្នបផ់្លាៃ ស់់លំរៀ� និងសំ់ភា��ខ្ញុំើប់
�បអ្នបផ់្លាា ស់់លំប្រើ�ធីំៗ អា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ 
កៃុងធុីងដាក�់កដាស់�កាស់់ៗ ។ សំ់ភារ�
ខុប ់�ូ�� ជ័រ័ប្រើស់ដើងៗ, ច្នៃស់ដរ ាហូាូម្ម និិង
�បដាបរ់ុ�ំំៗ អា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ កៃុងធុីង
ច្នៃស់ដរ ាហូាូម្ម និិងជ័រ័ប្រើស់ដើងៗ។

សំ់ប្រើលៀកបំ�ក ់អា��ំលាក់
ប្រើចាល កៃុងធុីងសំ់ប្រើលៀកបំ�ក ់
ប្រើ�កៃុង Northwest Center។ 
សំ់ប្រើលៀកបំ�កច់ែ�លប្រើ�លា និឹងបានិ
ប្រើធីាើអ្នំប្រើណាយ ខណ្ណ�ប្រើខាអាវិចែ�លរចែហក 
និិង�បឡាក ់នឹិងបានិច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ។ 

សំ់រៀលៀកបំពាក់

ច្នៃម្មោ�កូរៀវិវិ
ប្រើ��ឿងប្រើ�បើ�បាស់់កៃុងផ្លិេះ�ចែ�ក ចែ�ល
ពំុិមានិ�ត្យិ��ម្ម� ឬប្រើ�ហអ្នុនិ �ូ�� ច្នៃម្មា
�កូប្រើវិវិ និិង���ើ និ អា�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ 
ប្រើ�កៃុងធុីងប្រើចាលចែ�ក។

ឱវាទីល្អអ ជៀតំើធុុងថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំជៀពីញឬ? �ំលាកប់្រើចាលវិត្យុុច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ ចែ�លសំ់ពិ�ងសំ់ប្រើ�ង �ូ���បអ្នបខ់ុបប់្រើផ្លិើើ 
ប្រើ� Tacoma Recycle Center ប្រើពិញម្មយួឆ្នាំៃ ។ំ 

�លំាកវ់ិត្យុុប្រើចាល �ឺឥត្យ�ិត្យច្នៃថ្មីា។ ប្រើម្មើលបញី្ជី�ប្រើពិញច្នៃនិវិត្យុុអា�យកបានិ 

និិងប្រើ�លការណ៍្ណចែណ្ណនា ំប្រើ� cityoftacoma.org/hazwaste។

�ំលាកប់្រើចាលពូិករបស់់អ្នៃក ប្រើដាយ
ឥត្យ�ិត្យច្នៃថ្មីា ប្រើ� Tacoma Recovery 
& Transfer Center ឬអ្នៃកអា�យក
ពូិករបស់់អ្នៃក ប្រើ�ច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ�ម្មយួ        
NW Furniture Bank ប្រើដាយមានិ
ច្នៃថ្មីាឈ្នួៃួល។ ចែស់ាងយល់ចែថ្មីម្មប្រើ�ៀត្យ ប្រើ� 
cityoftacoma.org/envirohouse។ 

         សំ់ណល់រៀ�បើកៃ�ងផ្ដិះះ ដែ�លរៀ�គាះថាៃ ក ់                           TACOMA RECYCLE CENTER
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Solid Waste Management
3510 S. Mullen St.
(253) 502-2100
cityoftacoma.org/solidwaste
solidwaste@cityoftacoma.org

Solid Waste ផ្លិដល់ជូ័និជៀសវាយកសំរាម, វតំុុថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំ និិងមូូ��ំណីួ/សំណួល់
�ីធ្លាៃ �ពិម្មទាំងំ ជំ័ប្រើរ ើស់�ឹកខាួនិឯង សំ់រាបសំ់់រាម្ម, វិត្យុុច្នៃ�ៃប្រើ�បើប្រើ�ៀត្យ, សំ់ណ្ណល់��ធាា  
និិងវិត្យុុប្រើ�បើកៃុងផ្លិេះ ចែ�លប្រើ��ះថ្នាៃ ក ់ប្រើ� Tacoma Recovery & Transfer 

Center។

Call-2-Haul  
(253) 573-2468
cityoftacoma.org/call2haul

ជៀប្រ�ងជៀពីលមកដឹឹក នូិវវតំុុសំពីីងសំជៀ�ង។ វិត្យុុធីំៗ�ល់ប្រើ� 3 និិង 15 �បអ្នប ់ឬ
ថ្មីង ់ច្នៃនិវិត្យុុសំ់រាម្មតូ្យ�ៗ អា�បានិ�បម្មូលប្រើដាយ Call-2-Haul។ ច្នៃថ្មីាឈ្នួៃួលម្មក�ឹក
�ឺ $75 និិងបានិបចែនិុម្មប្រើ��ណ្ណនិ��ឹកប្រើភូាើងរបស់់អ្នៃក។ ប្រើបើសិ់និអ្នៃកពំុិមានិ�ណ្ណនិ�
�ឹកប្រើភូាើងប្រើ� ប្រើរៀប�ំការម្មក�ឹក �ម្មយួអ្នៃកចាត្យច់ែ�ងភូូម្ម�ិ�ិះរបស់់អ្នៃក។ �ស់សនា
ប្រើ�ហ�ំពិរ័ សំ់រាបប់ញី្ជី�ច្នៃនិវិត្យុុអា�យកបានិ។    

FoodCycling  
(253) 502-2100  
cityoftacoma.org/foodcycling

FoodCycling �ឺ�រប្រើបៀបម្មយួ ជៀដឹើមី�ីណែងែរសំណួល់មូូ�អាហាររ�ស់អ្នួក ជៀ�ជា�ី
អ្នំពុីក។ ប្រើបើសិ់និអា�ររបស់់អ្នៃក ពំុិមានិប្រើស់វា FoodCycling ប្រើ� ប្រើស់ៃើអ្នៃកចាត្យច់ែ�ង
ភូូម្ម�ិ�ិះរបស់់អ្នៃក ឲ្យយ�ុះប្រើ�ម ះ! 

Waste Free 253
wastefree253.org

ការផ្លាា ស់់លំប្រើ� អា�បប្រើងើើត្យឲ្យយមានិសំ់ណ្ណល់ប្រើ��ើនិ។ ណែសែងយល់រជៀ�ៀ� កាតំ�់និុយ
សំណួល់ និិងកណែនិៃងជៀដឹើមីជីៀធុែើអ្នំជៀណាយ ថ្លៃនិវតំុុជៀប្រ�ើកួុងផ្ទះះ�។

Recycle Center 
3510 S. Mullen St. 
(253) 593-7795
tacomarecycles.org

អ្នៃក�ស់ុកអា��ំលាកជ់ៀ�ល  នូិវវតំុុអា�ថ្លៃ�ួជៀប្រ�ើជៀ�ៀតំទាំងំអ្នស់ ជៀដាយឥតំគិិតំថ្លៃ�ៃ 
រមួ្មទាំងំអ្នា�ៗចែ�លម្មនិិអា�យក ប្រើ��ិប្រើញុ្ជីើម្មថ្មីៃល់ (ថ្មីងជ់័រ័ និិង�បដាបរ់ុ,ំ �បអ្នបស់់ៃូក
ប្រើលៀស់, ច្នៃស់ដរ ាហូាូម្ម, ចែខសអ្ន�ុិស់និ�, ល ) ប្រើ�ឯ Recycle Center។ Recycle 

Center �ឺប្រើបើក�បាពំិ�រច្នៃថ្មីៃម្មយួអា�ិត្យយ ប្រើមាា ង 8 �ពិឹក–6 លាៃ �។ �ស់សនាប្រើ�ហ 
�ំពិរ័ សំ់រាបប់្រើស់�កដ�ពិិស្វាដ រចែថ្មីម្មប្រើ�ៀត្យ។ 

Household Hazardous Waste 
3510 S. Mullen St. 
(253) 591-5418
cityoftacoma.org/hazwaste

អ្នៃក�ស់ុក អា�ជៀ�ល  សំណួល់ជៀប្រ�ើកួុងផ្ទះះ�ណែដឹលជៀប្រ��ថួ្នាក ់(ថ្មីមពិិល, អ្នំពូិលប្រើភូាើង, 
ប្រើ��ឿងជូ័ត្យសំ់អាត្យផ្លិេះ, ល ) ជៀដាយឥតំគិិតំថ្លៃ�ៃ ប្រើ�ឯ Household Hazardous 

Waste Center។ �ស់សនាប្រើ�ហ�ំពិរ័ សំ់រាបប់ញី្ជី�ច្នៃនិវិត្យុុអា�យកបានិ។ 

EnviroHouse
ការយិ៉ាល័យ៖ (253) 573-2426
�ល័ត្យ៖ (253) 341-2331
ehouse@cityoftacoma.org
cityoftacoma.org/envirohouse

សិកាា ពីិភាកាតាម�ណីាញ ឥតំគិិតំថ្លៃ�ៃ សីីពីីការជៀធុែើ�ារ, ការសំអាតំ, និិងការ 
រស់ជៀ� អា�រកាបានិ ប្រើពិញម្មយួឆ្នាំៃ  ំប្រើ�ឯ EnviroHouse—ការប�ូញផ្លិេះ�ំរូ
ម្មយួ ច្នៃនិអា�រប្រើខៀវិ និិង�ំនិិត្យប្រើ�ស់សភាពិធីម្មម�តិ្យ, សំ់ភារ�, និិងបប្រើ�ុកប្រើ�ស់ ប្រើ�ើម្មី �
បប្រើងើើត្យផ្លិេះ និិងពិិភូពិ ម្មយួមានិសុ់ខភាពិលា។ �ូលរមួ្មសិ់កាា ពិិភាកា រស់់រប្រើវិ ើកតាម្ម
ភាពិ�កច់ែស់ដង ឬប្រើម្មើលការថ្មីត្យពិ�ម្មុនិៗ ប្រើ�ឯប្រើ�ហ�ំពិរ័។  

ធីនិធីានិរបស់ ់SOLID WASTE  ស់ំរាប់អ្នៃក�ស់ុក

អ្នៃកអា�ប្រើ� 3-1-1 ប្រើ�ើម្មី �និិយ៉ាយ�ម្មយួអ្នៃកណាមាៃ ក ់�ភាស្វាចែខមរ អ្នំពិ�ប្រើស់វារបស់់�កុង 
Tacoma។

តើ�ើអ្ននកបានដឹឹង
ឬតើទី?


