
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ຄູ່ມືທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສ�ຳລັບກຳນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ,
ຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເຫຍື້ອທີ່

ຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້

ເມືອງ Portland ຍຶດໝັ້ນໃນການສະໜອງການເຂົ້າເຖິງ
ທີ່ມີຄວາມໝາຍ.ສ�າລັບການອ�ານວຍຄວາມສະດວກ,
ການດັດປັບ,ການແປ,ນາຍພາສາຫຼືບ�ລິການອື່ນໆ,

ຕິດຕໍ່ທີ່503-823-7700, ສາຍTTY ທີ່503-823-6868 
ຫຼືບ�ລິການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມຂອງອ�ຣິກອນທີ່711.

Traducción o 
interpretación

Письмовий або усний 
переклад

Chuyển Ngữ hoặc 
Phiên Dịch 翻訳または通訳

翻译或传译
Turjumida ama 

Fasiraadda

Письменный или 
устный перевод

ການແປພາສາ ຫຼື 
ການອະທິບາຍ

Traducere sau 
Interpretare

 الترجمة التحريرية أو
الشفهية

503-823-7700

ຂະຫນາດ
ທີ່ຖືກຕ້ອງ

Lao

ເລືອກຖັງທີ່ມີຂະຫນາດເຫມາະສົມກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງທ່ານ

� ວຳງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອກ່ອນ 6 ໂມງເຊົ້ຳແລະເອົຳເກັບກັບຄືນພຳຍໃນ24 
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈຳກເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວ.

� ສິ່ງທີ່ມີຂະຫນຳດໃຫ່ຍເກີນໄປທີ່ຈະໃສ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ຳນ
ກໍ່ຍັງສຳມຳດເກັບໄດ້ແຕ່ຕ້ອງເສຍຄ່ຳທ�ຳນຽມເພີ່ມເຕີມ.ໂທຫຳບ�ລິສັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອແລະຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນຂອງທ່ຳນສ�ຳລັບລຳຄຳໂດຍປະມຳນ.

ຕິດຕໍ່ບ�ລິສັດຂີ້ເຫຍື້ອແລະບ�ລິສັດລີໄຊເຄີນຂອງທ່ຳນເພື່ອປ່ຽນແປງ
ລະດັບກຳນບ�ລິກຳນຂອງທ່ຳນ.

� ວຳງຖົງຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືຖັງຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມເຕີມໃນວັນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
ຂອງທ່ຳນເສຍຄ່ຳທ�ຳນຽມ$5. ວຳງຖັງພິເສດຂະໜຳດ32 ກຳ
ລອນ,ຖົງເຈ້ຍໃສ່ໃບໄມ້ຫຼືມັດຊຳກເພພັງຈຳກສວນເສຍ
ຄ່ຳທ�ຳນຽມ $3.75. ຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມເຕີມຫຼືຖັງເສດຊຳກເພພັງ
ຈຳກສວນຕ້ອງມີນ້�ຳຫນັກ 32ກຳລອນຫຼືຫນ້ອຍກ່ວຳນັ້ນ
ແລະມີນ�ຳຫນັກ55 ພຳວຫຼືຫນ້ອຍກ່ວຳນັ້ນ.

� ຫຼຸດບ�ລິກຳນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນແຕ່ພຽງທຸກໆສີ່ອຳທິດຫຼືລົງ
ທະບຽນເພື່ອໃຫ້ມຳເກັບລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້
ທຸກອຳທິດຊະນິດທີ່ສຳມຳດໂທໃຫ້ມຳເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້.

� ຫຼຸດຂະຫນຳດຖັງຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້
ຂອງທ່ຳນເປັນຂະໜຳດ 35ກຳລອນ.

*  ຜູ້ເຊົ່າ:ເວົ້ຳລົມກັບເຈົ້ຳຂອງບ້ຳນເຊົ່ຳກ່ຽວກັບກຳນປ່ຽນແປງ
ກຳນບ�ລິກຳນຫືຼຖ້ຳທ່ຳນຕ້ອງກຳນເອົຳຂີ້ເຫຍື້ອຂະຫນຳດໃຫ່ຍ
ຫືຼຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມເຕີມມຳຖິ້ມ.

ບ�ລິການອື່ນໆທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ ຄ�າເຕືອນເລື່ອງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການວາງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່

60 ພາວ
ຈ�າກັດນໍ້າຫນັກ 85 ພາວ

ຈ�າກັດນໍ້າຫນັກ 135 ພາວ
ຈ�າກັດນໍ້າຫນັກ 175 ພາວ

ຈ�າກັດນໍ້າຫນັກ

ປະມານ ໃຫ່ຍ
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ2

ປະມານ ໃຫ່ຍ
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ3

ປະມານ ໃຫ່ຍ
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ4

ປະມານ ໃຫ່ຍ
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ5

20* ກາລອນ
ຖັງຊະນິດມີລໍ້ຊຸກ 35 ກາລອນ

ຖັງຊະນິດມີລໍ້ຊຸກ 60 ກາລອນ
ຖັງຊະນິດມີລໍ້ຊຸກ 90 ກາລອນ

ຖັງຊະນິດມີລໍ້ຊຸກ

* ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຊະນິດມີລ�ຊຸກຂະຫນຳດ 20 ກຳລອນບໍ່ມີໃຫ້ກັບລູກຄ້ຳທີ່ເປັນລູກຄ້ຳປະເພດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທຸກສີ່ອຳທິດ.
ລູກຄ້ຳບ�ລິກຳນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜຳດ 20 ກຳລອນບຳງຄົນຈະໄດ້ຮັບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຊະນິດມີລ�ຊຸກ
ທີ່ປັບປຸງແລ້ວຂະຫນຳດ35 ກຳລອນ.

ຕິດຕໍ່ຫາໄຜ
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ລຳຄຳ,ໃບບິນແລະຂ�ມູນດ້ຳນບັນຊີ. 

ຄ�ຳຖຳມກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເຫຍື້ອ
ຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້.

  

ຂ�ໃຫ້ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂະນຳດໃຫຍ່,ຕຳຕະລຳງກຳນ
ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລະສະຕິກເກີສ�ຳລັບກະຈົກແກ້ວ
ຫຼືເສດຊຳກເພພັງ.



ລຳຍງຳນວ່ຳບໍ່ໄດ້ມີກຳນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລະ/ຫຼື
ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນຫຼືຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼຳຍ
ຖືກລັກ.

 

ແກ້ໄຂບັນຫຳເລື່ອງກຳນບ�ລິກຳນແລະ/
ຫຼືບັນຫຳບິນເກັບເງິນ.

 

ລຳຍງຳນຫ້ອງເຊົ່່ຳທີ່ບໍ່ມີບ�ລິກຳນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,
ຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼຳຍ.
ເຈົ້ຳຂອງບ້ຳນເຊົ່ຳແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນກຳນ
ຕິດຕໍ່ແລະຈ່ຳຍຄ່ຳບ�ລິກຳນນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຊົ່ຳເຮືອນ.



ກຳນນ�ຳກັບມຳໃຊ້ອີກ,ກຳນຫຼຸດຜ່ອນແລະກຳນລີໄຊ
ເຄີນວັດຖຸທີ່ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງທີ່ຈະເກັບເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້.



ສະຖຳນທີ່ສ�ຳລັບຮັບໂອນຍ້ຳຍຂີ້ເຫຍື້ອ,ອັດຕຳ,
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ.



ກຳນກ�ຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບໄດ້
(ແບດເຕີລີ່,ແຜ່ນພຳດສະຕິກແລະຖົງ,
ຖັງແກັດ,ຄອມພິວເຕີ,ຈ�ພຳບ,ໂທລະທັດ,
ຫລອດໄຟຟູອ�ເລດເຊນ,ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລຳຍ)



ຂ�ມູນກ່ຽວກັບກຳນຍ່ອຍສະຫຼຳຍແລະກຳນເຮັດສວນ
ທ�ຳມະຊຳດ.



ບ�ລິສັດຂີ້ເຫຍື້ອແລະຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ
ຊອກເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊwww.garbagedayreminders.com ເພື່ອເບິ່ງວ່ຳບ�ລິສັດໃດ
ທີ່ໃຫ້ກຳນບ�ລິກຳນທີ່ບ້ຳນຂອງທ່ຳນ.

ເມືອງ PORTLAND
ອອນລາຍ: www.portlandoregon.gov/bps/carts 
ສາຍດ່ວນ: 503-823-7202 
ອີເມວ: wasteinfo@portlandoregon.gov

METRO
ອອນລາຍ: www.oregonmetro.gov/recycling
ສາຍດ່ວນ: 503-234-3000
ອີເມວ: askmetro@oregonmetro.gov

 ອອນລຳຍ: www.portlandoregon.gov/bps/carts
 ສຳຍດ່ວນ: 503-823-7202
 ອີເມວ: wasteinfo@portlandoregon.gov

ແນວທາງໃນການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ທາງໃນ!

ພິມດ້ວຍເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ແລ້ວລີໄຊເຄີນ 100%.

ເວົ້ນທີ່ໃຫ້ມ
ີທີ່ພ�ລະຫວ

່າງຖັງ

ຕ້ອງວາ
ງຖັງໄວ

້ພາຍໃນ
3

ຟຸດຈາກ
ຂອບຖະ

ຫນົນ

ເອົາຖັງວາງ
ຫ່າງໄກຈາກ



ຂ້າວຂອງທ
ີ່ບັງຫົນທາງ

ໃຫ້ວາງທາງມືຈັບເຂົ້າ
ຫາຫນ້າ

ເຮືອນຂອງທ່ານ



ບໍ່ໃສ່: ຖົງພຳດສະຕິກ,ຝຳປິດພຳດສະຕິກ,ຜ້ຳອ້ອມ,ຖັງແກັດ,
ຈອກຖ້ວຍກຳເຟ/ຝຳ/ຝັກ,ກ່ອງໂຟມພຳດສະຕິກສ�ຳລັບໃສ່
ອຳຫຳນ,ກ່ອງພຳດສະຕິກຂະຫນຳດຫນ້ອຍກວ່ຳ 6ອອນ.,
ຂວດຢຳຕຳມໃບສັ່ງແພດ.

ບໍ່ໃສ່: ຄອມພິວເຕີ,ຈ�ພຳບ,ໂທລະທັດ,ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລຳຍ,
ຫລອດໄຟຟູອ�ເລດເຊນ(CFLs),ສຳນເຄມີ,ແບດເຕີລີ່.

ບໍ່ໃສ່: ກ່ອງທີ່“ຍ່ອຍສະຫຼຳຍໄດ້”ຫຼື“ຍຸ່ຍເປື່ອຍໄດ້”,
ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຄົວເຮືອນ,ຂີ້ຍ່ຽວສັດລ້ຽງ,ຜ້ຳອ້ອມ,
ຖົງພຳດສະຕິກ,ກິ່ງໄມ້,ດິນ,ຂີ້ເຖົ້ຳ,ຫີນ,ກິ່ງໄມ້
ໃຫຍ່ຂະຫນຳດກວ້ຳງກວ່ຳ 4 ນິ້ວແລະຍຳວກວ່ຳ 36 ນິ້ວ.

ບໍ່ໃສ່: ຫລອດໄຟ,ຈອກດື່ມນ�ຳ,ແຈກັນ,
ແກ້ວແຕກ,ເຄື່ອງເຄືອບ.

1. ເລືອກເອົຳຖັງ
ສ�ຳລັບເຮືອນຄົວຂອງທ່ຳນ.
ທ່ຳນສຳມຳດເອົຳເຈ້ຍຫນັງສືພິມ,
ຖົງເຈ້ຍຫຼືຖົງສ�ຳລັບຂີ້ເຫຍື້ອ
ຍ່ອຍສະຫຼຳຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດແລ້ວຂະຫນຳດ  

2-3 ກຳລອນມຳຮອງໄວ້.

3. ເອົຳເສດອຳຫຳນໃສ່ເລື້ອຍໆ
ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼຳຍ
ສີຂຽວທີ່ມີລ�ຊຸກໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມຳເກັບ
ຂີ້ເຫຍື້ອທຸກອຳທິດ.

2. ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເສດອຳຫຳນໃນຂະນະ
ທີ່ກ�ຳລັງກະກຽມອຳຫຳນ,ກວຳດ
ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຈຳນອຳຫຳນແລະຖິ້ມອຳຫຳນ
ເຫຼືອໃນຕູ້ເຢັນເພື່ອໃຫ້ຕູ້ເຢັນສະອຳດ.
ທຸກໆສິ່ງເລັກນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມຫມາຍ!

ເຄັດລັບສ�າລັບຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ເສດຍ່ອຍອາຫານຊີ້ນ,ສັດປີກ,ອຳຫຳນທະເລ,ກະດູກ,
ຊີດ,ເປືອກໄຂ່,ເຂົ້ຳຈີ່,ພຳສຕ້ຳ,ທັນຍະພືດ,ຫມຳກຖົ່ວດິນ,
ຫມຳກຖົ່ວ,ຫມຳກໄມ້,ຜັກ,ຜົງກຳເຟ,ອຳຫຳນທີ່ເນົ່ຳເສຍ.

ເສດເພພັງຈາກສວນຫຍ້ຳຮົກ,ໃບ,ເຄືອ,ຫຍ້ຳ,ກິ່ງໄມ້ນ້ອຍ,
ດອກໄມ້,ຕ້ນໄມ້ໃນບ້ຳນ,ຕ້ນໄມ້ທີ່ຕັດແລ້ວ.

ອື່ນໆ ເຈ້ຍເຊັດປຳກ,ກະດຳດເຈ້ຍຄົວ,ເຈ້ຍກັ່ນຕອງກຳເຟ,
ຖົງຊຳ,ກ່ອງພິຊຊ່ຳ.

ຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປຖ້ວຍກຳເຟ/ຝຳຖ້ວຍກຳເຟ/ຈອກນ້ອຍຂອງຖ້ວຍກຳເຟ,
ຈຳນເຈ້ຍ/ຈຳນພຳດສະຕິກ,ເຈ້ຍຫໍ່ອຳຫຳນ/ເຈ້ຍໃສ່ອຳຫຳນ,ຈອກດື່ມນ�ຳ/
ຫຼອດດູດ,ມີດສ້ອມຕັດອຳຫຳນ,ກ່ອງອຳຫຳນແຊ່ແຂງ/ຖຳດອຳຫຳນແຊ່ແຂງ,
ກ່ອງພຳດສະຕິກສ�ຳລັບໃສ່ອຳຫຳນ/ຈອກພຳດສະຕິກ/ຝຳພຳດສະຕິກ,
ຖົງພຳດສະຕິກ,ເຈ້ຍເຊັດຫນ້ຳ,ໄມ້ທີ່ທຳສີແລ້ວ/ໄມ້ທີ່ມີລຳຍສີ,ໄມ້ອັດ,
ຫລອດໄຟ,ທໍ່ສຳຍຍຳງຮົດນ�ຳໃນສວນ.

ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຖົງ ຂີ້ຍ່ຽວສັດລ້ຽງ,ຂີ້ຍ່ຽວແມວ,ຜ້ຳອ້ອມ,ຜະລິດຕະພັນຜ້ຳ
ອະນຳໄມ,ຂີ້ເຖົ້ຳ,ເຖົ້ຳຈຳກຕັດໄມ້,ໂຟມແພັກເຄື່ອງຂອງ,ແກ້ວແຕກ.

ຕ້ອງໃສ່ໃນຖັງທີ່ປິດຢ່າງສະນິດ ນ�ຳມັນເຮືອນຄົວ,ນ້�ຳມັນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນ,
ນ�ຳມັນ.

ພາດສະຕິກທີ່ມີຄ�(6ອອນຫຼືໃຫຍ່ກວ່ຳ),ຖັງຫນ້ອຍ  

(6 ອອນຫຼືໃຫຍ່ກວ່ຳ),ກະຖຳງຕ້ນໄມ້(4 ນິ້ວຫຼືໃຫຍ່ກວ່ຳ),
ຖັງ (5 ກຳລອນຫຼືໜ້ອຍກວ່ຳ).

ໂລຫະ ອຳລູມິນຽມ,ເຫຼັກແລະກະປ໋ອງໃສ່ອຳຫຳນ,ຖັງໃສ່ສີທີ່ຫມົດ
ແລ້ວ,ກະປ໋ອງອັດອຳກຳດທີ່ຫມົດແລ້ວ,ແຜ່ນອະລູມິນຽມເຫລື່ອມ,
ເສດເຫຼັກ(ໜ້ອຍກວ່ຳ 30 ນິ້ວແລະໜ້ອຍກວ່ຳ 30 ປອນ).

ເຈ້ຍ ຫນັງສືພິມ,ວຳລະສຳນ,ປື້ມກຳຕຳລັອກ,ປື້ມໂທລະສັບ,
ກ່ອງກະດຳດທີ່ທົບແລ້ວ,ເສດກະດຳດ,ກ່ອງ(ນົມ,ນ້�ຳຫມຳກໄມ້,
ແກງ),ເຈ້ຍຂີ້ເຫຍື້ອປົ່່ນແລ້ວ(ໃສົ່ຖົງເຈ້ຍ).

ຂວດແກ້ວແລະຈອກເອົຳໃສ່
ໃນຖັງສີເຫຼືອງຫຼືຖັງຢຳງທີ່ມີສະຕິກເກີ
ຂຽນວ່ຳ"ໃສ່ແຕ່ແກ້ວເທົ່ຳນັ້ນ".

ນ້�າມັນຣົຖເອົຳໃສ່ໃນຖັງພຳດສະຕິກໃສ
ທີ່ມີຝຳປິດແລະອັດຝຳປິດຢ່ຳງຫນຳແຫນ້ນ
ແລະເອົຳໄປວຳງຢູ່ບ່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ
ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອສ�ຳລັບລີໄຊເຄີນ.

ເປັນຜູ້ຖິ້ມທີ່
ສະຫຼາດ
ແຕ່ລະຖັງມີຜົນກະທົບ

ປະຕິບັດຕຳມຄ�ຳແນະນ�ຳເຫຼົ່ຳນີ້ເພື່ອລີໄຊເຄີນດ້ວຍ
ຄວຳມຫມັ້ນໃຈຢູ່ເຮອືນ.ອະພຳດເມນແລະທຸລະກິດ
ມີນະໂຍບຳຍທີ່ແຕກຕ່ຳງກັນ.

ຂີ້ເຫຍື້ອທ�າມາະດາ
ອຳທິດເວັ້ນອຳທິດຫຼືທຸກໆສີ່ອຳທິດ.

ຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ທຸກໆອຳທິດ

ຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ
ທຸກໆອຳທິດ

ແກ້ວ
ທຸກໆອຳທິດ


