 ວາງຖົງຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼືຖັງຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມເຕີມໃນວັນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ຂອງທ່ານ ເສຍຄ່າທໍານຽມ $5. ວາງຖັງພເິ ສດຂະໜາດ 32 ກາ
ລອນ, ຖົງເ ຈ້ຍໃ
 ສ່ໃ
 ບໄມ້ ຫຼືມ
 ັດຊ
 າກເພພັງຈ
 າກສວນ ເສຍ

 ວາງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອກ່ອນ 6 ໂມງເຊົ້າ ແລະເອົາເກັບກັບຄືນພາຍໃນ 24
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເກັບຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວ.

ກໍ່ຍັງສາມາດເກັບໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມເພີ່ມເຕີມ. ໂທຫາບລ
ໍ ສ
ິ ັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອແລະຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນຂອງທ່ານສໍາລັບລາຄາໂດຍປະມານ.

ຄ່າທ
 �ຳນ
 ຽມ $3.75. ຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມເຕີມ ຫຼືຖ
 ັງເສດຊາກເພພັງ
ຈາກສວນຕ້ອງມີນ້ໍາຫນັກ 32 ກາລອນ ຫຼືຫນ້ອຍກ່ວານັ້ນ
ແລະມີນ້�ຳຫນັກ 55 ພາວ ຫຼືຫນ້ອຍກ່ວານັ້ນ.

ການວາງຖັງຂ
 ເີ້ ຫຍື້ອຂະໜາດໃຫຍ່
ັບເຂົ້າຫາຫນ້າ
ໃຫ້ວາງທາງມືຈ
ເຮືອນຂອງທ່ານ

 ຫຼຸດບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນແຕ່ພຽງທຸກໆ ສີ່ອາທິດ ຫຼືລົງ

ທະບຽນເພື່ອໃຫ້ມາເກັບລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
ທຸກອາທິດ ຊະນິດທີ່ສາມາດໂທໃຫ້ມາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້.

 ຫຼຸດຂະຫນາດຖັງຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ ຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
ຂອງທ່ານເປັນຂະໜາດ 35 ກາລອນ.

* ຜູ້ເຊົ່າ: ເວົ້າລົມກັບເຈົ້າຂອງບ້ານເຊົ່າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ

ການບລ
ໍ ກ
ິ ານ ຫຼືຖາ
້ ທ່ານຕ້ອງການເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຂະຫນາດໃຫຍ່

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
ພິມດ້ວຍເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ແລ້ວລີໄຊເຄີນ 100%.

ຂະຫນາດ

ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຖັງ

ະຫວ່າງ

ີທີ່ພໍລ
ທີ່ໃຫ້ມ

ເວົ້ນ

ກຈາກ
າງຫ່າງໄ
ເອົາຖັງວ
ທາງ
ນ
ົ
ຫ
ງທີ່ບັງ
ຂ້າວຂອ

ຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອເພີ່ມເຕີມມາຖິ້ມ.

ເມືອງ Portland ຍຶດໝ
 ັ້ນໃ
 ນການສະໜອງການເຂົ້າເ ຖິງ
ທີ່ມ
ຄ
ີ ວາມໝາຍ. ສ�ຳລ
 ັບກ
 ານອ�ຳນ
 ວຍຄວາມສະດວກ,
ການດັດປ
 ັບ, ການແປ, ນາຍພາສາ ຫຼືບ
ລ
ໍ ກ
ິ ານອື່ນໆ, 
ຕິດຕ
ທ
ໍ່ ີ່ 503-823-7700, ສາຍ TTY ທີ່ 503-823-6868
ຫຼືບ
ລ
ໍ ກ
ິ ານສົ່ງຕ
ຂ
ໍ່ ຄ
ໍ້ ວາມຂອງອຣ
ໍ ິກອນທີ່ 711.

ຕິດຕໍ່ຫາໄຜ

 ສິ່ງທີ່ມຂ
ີ ະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປທີ່ຈະໃສ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງທ່ານ

3
ຍໃນ
ໄວ້ພາ
າງຖັງ
ົນ
ຫນ
ະ
ຕ້ອງວ
ຖ
ບ
າກຂອ
ຟຸດຈ

ເລືອກຖັງທີ່ມີຂະຫນາດເຫມາະສົມກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ຍິນດ
ຕ
ີ ້ອນຮັບ




ລາຄາ, ໃບບິນແລະຂໍ້ມູນດ້ານບັນຊີ.



ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂີ້ເ ຫຍື້ອລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເ ຫຍື້ອ
ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້.



ຂໍໃຫ້ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂະນາດໃຫຍ່, ຕາຕະລາງການ
ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະສະຕິກເກີສໍາລັບກະຈົກແກ້ວ
ຫຼືເສດຊາກເພພັງ.



ລາຍງານວ່າບໍ່ໄດ້ມີການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ/ຫຼື
ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ ຫຼືຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ຖືກລັກ.





ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງການບໍລິການແລະ/
ຫຼືບັນຫາບິນເກັບເງິນ.





ລາຍງານຫ້ອງເຊົ່່າທີ່ບໍ່ມີບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, 
ຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນແລະຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍ. 
ເຈົ້າຂອງບ້ານເຊົ່າແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ຕິດຕໍ່ແລະຈ່າຍຄ່າບໍລິການນັ້ນໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າເຮືອນ.

ຄູ່ມທ
ື ຢ
ີ່ ອ
ູ່ າໄສ 

Metro

ລະດັບການບໍລິການຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ເມືອງ Portland

ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດຂີ້ເຫຍື້ອແລະບໍລິສັດລີໄຊເຄີນຂອງທ່ານເພື່ອປ່ຽນແປງ

ຄ�ຳເຕືອນເລື່ອງການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ

ບໍລິສັດຂີ້ເຫຍື້ອ
ແລະຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ

ບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ

ສ�ຳລ
 ັບກ
 ານເກັບຂ
 ເີ້ ຫຍື້ອທົ່ວໄ ປ, 
ຂເີ້ ຫຍື້ອລ
 ໄີ ຊເຄີນ ແລະຂເີ້ ຫຍື້ອທ
 ີ່
ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
ອອນລາຍ: www.portlandoregon.gov/bps/carts
ສາຍດ່ວນ: 503-823-7202
ອີເ ມວ: wasteinfo@portlandoregon.gov



ການນໍາກັບມາໃຊ້ອີກ, ການຫຼຸດຜ່ອນແລະການລີໄຊ
ເຄີນວັດຖຸທີ່ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງທີ່ຈະເກັບເປັນຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້.



ສະຖານທີ່ສ�ຳລ
 ັບຮັບໂອນຍ້າຍຂີ້ເຫຍື້ອ, ອັດຕາ,
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ.



ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບໄດ້
(ແບດເຕີລີ່, ແຜ່ນພາດສະຕິກແລະຖົງ,
ຖັງແກັດ, ຄອມພິວເຕີ, ຈໍພາບ, ໂທລະທັດ,
ຫລອດໄຟຟູອໍເລດເຊນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ)



ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຍ່ອຍສະຫຼາຍແລະການເຮັດສວນ
ທໍາມະຊາດ.



ບໍລິສັດຂີ້ເຫຍື້ອແລະຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ

20*
60
ປະມານ

2

ກາລອນ 

ຖັງຊະນິດມີລ
ຊ
ໍ້ ຸກ

35

ກາລອນ 

ຖັງຊະນິດມີລ
ຊ
ໍ້ ຸກ

60

ພາວ 
ຈ�ຳກັດນ້�ຳຫນັກ

85

ພາວ 
ຈ�ຳກັດນ້�ຳຫນັກ

135

ໃຫຍ່ 
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ

ປະມານ

3

ໃຫຍ່ 
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ

ປະມານ

4

ຖັງຊະນິດມີລ
ຊ
ໍ້ ຸກ

90

ພາວ 
ຈ�ຳກັດນ້�ຳຫນັກ

175

ກາລອນ 

ໃຫຍ່ 
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ

ປະມານ

5

ກາລອນ 

ຖັງຊະນິດມີລ
ຊ
ໍ້ ຸກ

ພາວ 
ຈ�ຳກັດນ້�ຳຫນັກ
ໃຫຍ່ 
ຖົງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຄົວ

*ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຊະນິດມີລ
ຊ
ໍ້ ຸກຂະຫນາດ 20 ກາລອນບໍ່ມີໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ເປັນລູກຄ້າປະເພດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທຸກສີ່ອາທິດ.
ລູກຄ້າບໍລິການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດ 20 ກາລອນບາງຄົນຈະໄດ້ຮັບຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຊະນິດມ
ລ
ີ ຊ
ໍ້ ຸກ
ທີ່ປັບປຸງແລ້ວຂະຫນາດ 35 ກາລອນ.

ຊອກເບິ່ງທເີ່ ວັບໄ ຊ www.garbagedayreminders.com ເພື່ອເບິ່ງວ່າບໍລິສັດໃດ
ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ບ້ານຂອງທ່ານ.

ເມືອງ PORTLAND

ອອນລາຍ: www.portlandoregon.gov/bps/carts
ສາຍດ່ວນ: 503-823-7202
ອີເ ມວ: wasteinfo@portlandoregon.gov

METRO

ອອນລາຍ: www.oregonmetro.gov/recycling
ສາຍດ່ວນ: 503-234-3000
ອີເ ມວ: askmetro@oregonmetro.gov

ແນວທາງໃນການແຍກຂເີ້ ຫຍື້ອ ຢູທ
່ າງໃນ!

Lao

ເປັນຜູ້ຖິ້ມທີ່

ຂີ້ເຫຍື້ອທ�ຳມາະດາ
ອາທິດເວັ້ນອາທິດ ຫຼື ທຸກໆສີ່ອາທິດ.

ຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ທຸກໆ ອ
 າທິດ

ຂີ້ເຫຍື້ອລີໄຊເຄີນ
ທຸກໆ ອ
 າທິດ

ແກ້ວ

ທຸກໆ ອ
 າທິດ

ສະຫຼາດ

ແຕ່ລະຖັງມີຜົນກະທົບ

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອລີໄຊເຄີນດ້ວຍ

ຄວາມຫມັ້ນໃຈຢູ່ເຮືອນ. ອະພາດເມນ ແລະທຸລະກິດ

ມີນະໂຍບາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເຄັດລັບສ�ຳລ
 ັບຂ
 ເີ້ ຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້

ຂີ້ເ ຫຍື້ອທ
 ົ່ວໄ ປ ຖ້ວຍກາເຟ / ຝາຖ້ວຍກາເຟ / ຈອກນ້ອຍຂອງຖ້ວຍກາເຟ,
ຈານເຈ້ຍ / ຈານພາດສະຕິກ, ເຈ້ຍຫໍ່ອາຫານ / ເຈ້ຍໃສ່ອາຫານ, ຈອກດື່ມນ້�ຳ /
ຫຼອດດູດ, ມີດສ້ອມຕັດອາຫານ, ກ່ອງອາຫານແຊ່ແຂງ/ຖາດອາຫານແຊ່ແຂງ,
ກ່ອງພາດສະຕິກສ�ຳລ
 ັບໃ
 ສ່ອ
 າຫານ / ຈອກພາດສະຕິກ/ຝາພາດສະຕິກ,
ຖົງພາດສະຕິກ, ເຈ້ຍເຊັດຫນ້າ, ໄມ້ທີ່ທາສີແລ້ວ /ໄມ້ທີ່ມີລາຍສີ, ໄມ້ອັດ,
ຫລອດໄຟ, ທໍ່ສາຍຍາງຮົດນ້�ຳໃນສວນ.

ເສດຍ່ອຍອາຫານ ຊີ້ນ, ສັດປີກ, ອາຫານທະເລ, ກະດູກ,
ຊີດ, ເປືອກໄຂ່, ເຂົ້າຈີ່, ພາສຕ້າ, ທັນຍ
 ະພືດ, ຫມາກຖົ່ວດິນ,
ຫມາກຖົ່ວ, ຫມາກໄມ້, ຜັກ, ຜົງກາເຟ, ອາຫານທີ່ເນົ່າເສຍ.

ພາດສະຕິກທີ່ມີຄໍ (6 ອອນ ຫຼືໃຫຍ່ກວ່າ), ຖັງຫນ້ອຍ
(6 ອອນ ຫຼືໃຫຍ່ກວ່າ), ກະຖາງຕ້ນໄມ້ (4 ນິ້ວ ຫຼືໃຫຍ່ກວ່າ), 
ຖັງ (5 ກາລອນ ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ).

ຂວດແກ້ວ ແລະຈອກ ເອົາໃສ່
ໃນຖັງສີເຫຼືອງ ຫຼືຖັງຢາງທີ່ມີສະຕິກເກີ
ຂຽນວ່າ "ໃສ່ແຕ່ແກ້ວເທົ່ານັ້ນ".

1. ເລືອກເອົາ ຖັງ

ສໍາລັບເຮືອນຄົວຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດເອົາເຈ້ຍຫນັງສືພິມ,
ຖົງເຈ້ຍຫຼືຖົງສ�ຳລັບຂີ້ເຫຍື້ອ
ຍ່ອຍສະຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບ

ອະນຸມັດແລ້ວຂະຫນາດ
2-3 ກາລອນມາຮອງໄວ້.

ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຖົງ ຂີ້ຍ່ຽວສັດລ້ຽງ, ຂີ້ຍ່ຽວແມວ, ຜ້າອ້ອມ, ຜະລິດຕະພັນຜ້າ
ອະນາໄມ, ຂີ້ເຖົ້າ, ເຖົ້າຈາກຕັດໄມ້, ໂຟມແພັກເຄື່ອງຂອງ, ແກ້ວແຕກ.

ເສດເພພັງຈາກສວນຫຍ້າຮົກ, ໃບ, ເຄືອ, ຫຍ້າ, ກິ່ງໄມ້ນ້ອຍ,
ດອກໄມ້, ຕ້ນໄມ້ໃນບ້ານ, ຕ້ນໄມ້ທີ່ຕັດແລ້ວ.

ໂລຫະ ອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກແລະກະປ໋ອງໃສ່ອາຫານ, ຖັງໃສ່ສີທີ່ຫມົດ
ແລ້ວ, ກະປ໋ອງອັດອາກາດທີ່ຫມົດແລ້ວ, ແຜ່ນອະລູມິນຽມເຫລື່ອມ,
ເສດເຫຼັກ (ໜ້ອຍກວ່າ 30 ນິ້ວ ແລະໜ້ອຍກວ່າ 30 ປອນ).

2. ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເສດອາຫານໃນຂະນະ
ທີ່ກໍາລັງກະກຽມອາຫານ, ກວາດ

ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຈານອາຫານ ແລະຖິ້ມອາຫານ
ເຫຼືອໃນຕເູ້ ຢັນເພື່ອໃຫ້ຕູ້ເຢັນສະອາດ.
ທຸກໆ ສິ່ງເລັກນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມຫມາຍ!

ຕ້ອງໃສ່ໃນຖັງທີ່ປິດຢ່າງສະນິດ ນ້�ຳມັນເຮືອນຄົວ, ນ້ໍາມັນປຸງແຕ່ງອາຫານ,
ນໍ້າມັນ.

ອື່ນໆ ເຈ້ຍເຊັດປາກ, ກະດາດເຈ້ຍຄົວ, ເຈ້ຍກັ່ນຕອງກາເຟ,
ຖົງຊາ, ກ່ອງພິຊ
ຊ
 ່າ .

ເຈ້ຍ ຫນັງສືພິມ, ວາລະສານ, ປື້ມກາຕາລັອກ, ປື້ມໂທລະສັບ,
ກ່ອງກະດາດທີ່ທົບແລ້ວ, ເສດກະດາດ, ກ່ອງ (ນົມ, ນ້ໍາຫມາກໄມ້,
ແກງ), ເຈ້ຍຂີ້ເຫຍື້ອປົ່່ນແລ້ວ (ໃສົ່ຖົງເຈ້ຍ).

ນ້ໍາມັນຣົຖ
 ເອົາໃສ່ໃນຖັງພາດສະຕິກໃສ 
ທີ່ມີຝາປິດແລະອັດຝາປິດຢ່າງຫນາແຫນ້ນ 
ແລະເອົາໄປວາງຢູ່ບ່ອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ
ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອສ�ຳລ
 ັບລີໄຊເຄີນ.

3. ເອົາເສດອາຫານໃສ່ເລື້ອຍໆ 
ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫຼາຍ

ສີຂ
 ຽວທມ
ີ່ ລ
ີ ຊ
ໍ້ ຸກໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ມາເກັບ
ຂີ້ເຫຍື້ອທຸກອາທິດ.

ບໍ່ໃສ່: ຄອມພິວເຕີ, ຈໍພາບ, ໂທລະທັດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ,
ຫລອດໄຟຟູອໍເລດເຊນ (CFLs), ສານເຄມີ, ແບດເຕີລ
 ີ່.

ບໍ່ໃສ່: ກ່ອງທີ່ “ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້” ຫຼື “ຍຸ່ຍເປື່ອຍໄດ້”,

ຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຄົວເຮືອນ, ຂີ້ຍ່ຽວສັດລ້ຽງ, ຜ້າອ້ອມ,
ຖົງພາດສະຕິກ, ກິ່ງໄມ້, ດິນ, ຂີ້ເຖົ້າ, ຫີນ, ກິ່ງໄມ້
ໃຫຍ່ຂະຫນາດກວ້າງກວ່າ 4 ນິ້ວ ແລະຍາວກວ່າ 36 ນິ້ວ.

ບໍ່ໃສ່: ຖົງພາດສະຕິກ, ຝາປິດພາດສະຕິກ, ຜ້າອ້ອມ, ຖັງແ ກັດ ,

ຈອກຖ້ວຍກາເຟ / ຝາ / ຝັກ, ກ່ອງໂຟມພາດສະຕິກສ
 �ຳລ
 ັບໃ
 ສ່
ອາຫານ, ກ່ອງພາດສະຕິກຂະຫນາດຫນ້ອຍກວ່າ 6 ອອນ.,
ຂວດຢາຕາມໃບສັ່ງແພດ.

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

