
Rác 
Này 
Bỏ Vào 
Ðâu? 
Cách phân loại rác phân 
hủy được (compost),  
đồ tái chế & rác
Seattle.gov/utilities/wheredoesitgo
(206) 684-3000

Ðồ điện tử
tái chế  & tái sử dụng: EcycleWashington.org

Tivi, máy tính, màn hình và các đồ điện tử khác được chấp 
nhận (thu gom miễn phí) 

Bóng đèn huỳnh quang

tái chế: LightRecycle.org (miễn phí)
Chấp nhận ống đèn huỳnh quang không vỡ, bóng 
đèn huỳnh quang xoắn và các bóng đèn có chứa 
thủy ngân khác

Bỏ đèn sợi đốt và đèn LED vào thùng rác  
thông thường

Thuốc 
thu gom an toàn:  
MedicineReturn.org (miễn phí)
KHÔNG bỏ vào toilet hoặc thùng rác  
thông thường

Kim tiêm
thu gom an toàn:  
seattle.gov/util/sharps (miễn phí)
Đặt kim tiêm vào lọ hoặc hộp nhựa cứng

Pin & Điện thoại 
di động 
để tái chế:   
Tìm địa điểm nhận đồ miễn phí ở  
Call2Recycle.org & HazWasteHelp.org (free)
Nhận pin lithium, pin có thể sạc được và điện thoại di động
Pin alkaline có thể để vào thùng rác hoặc bỏ ở địa 
điểm trên trang web www.kingcountyhazwasteWA.gov 

Ðồ nội thất & 
Ðồ gia dụng 
hiến tặng & tái sử dụng ở:  
Cửa hàng đồ cũ, BuyNothingGroups và Craiglist

có thể bỏ ở:  
Trạm thu gom rác của SPU (có thu phí)

Nệm giường
có thể bỏ ở:  
Trạm thu gom rác của SPU (có thu phí)

Quần áo & Vải

Hiến tặng, tái sử dụng hoặc tái chế ở cửa hàng đồ cũ, thùng 
thu gom (drop box) hoặc xe tải thu gom (miễn phí)

Quần áo bị hư hỏng có thể được thu gom tại các cửa hàng 
đồ cũ ở trang web KingCounty.gov/ThreadCycle 

Đồ nội thất cỡ lớn: 
Ghế bành, bàn và nệm giường  

Thiết bị gia dụng: Tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy 

Đồ điện tử:  
Tivi, máy tính và máy tính bảng 

Pin &  
Bóng đèn huỳnh quang

Bình ga nhỏ

DỊCH VỤ MỚI
Hộp Đựng Rác Đặc Biệt:
Tái chế nhiều rác đặc biệt 
cỡ nhỏ cùng một lúc.  
Cỡ tối đa 2’x2’x2’ 

Khối/Hộp xốp

Dầu ăn & Nhớt đã qua sử dụng: 
• Không cần đặt lịch thu gom

• Đặt dầu ăn và nhớt vào hộp chứa  
bằng nhựa riêng lẻ loại 1-gallon 
có dán địa chỉ của quý vị

• Đặt không quá 2 gallon mỗi lần 
thu gom, đặt cạnh thùng tái chế 

Về dịch vụ phiên dịch xin gọi  (206) 684-3000
如需要口譯服務，請撥電話號碼 (206) 684-3000
Wixii turjubaan afka ah ku saabsan, Fadlan la soo xariir  
taleefoonka: (206) 684-3000
Para servicios de interpretación por favor llame al (206) 684-3000

Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa (206) 684-3000

Cách Xử Lý  
Rác Đặc Biệt
Dịch Vụ Thu Gom Tại Nhà 
Cho Rác Đặc Biệt 
Đặt hẹn thu gom rác tại nhà (có thu phí) 
tra cứu trang web  
Seattle.gov/SpecialItems  
hoặc gọi số (206) 684-3000 
Có dịch vụ phiên dịch 

Người trả hóa đơn rác, chủ nhà, hoặc 
người quản lý tòa nhà phải đặt hẹn.

Rác Thải Sinh Hoạt Nguy Hại 
(thu gom miễn phí)  
Bỏ thuốc trừ sâu, hóa chất, sơn sản xuất từ dầu và bất cứ 
sản phẩm nào có nhãn mác ghi những từ như “CAUTION”, 
“WARNING”, “DANGER” hoặc “POISON” 
Trạm Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt  
Nguy Hại Phía Bắc
12550 Stone Ave N. Seattle, WA 98133 
Trạm Thu Gom Rác Thải Sinh Hoạt  
Nguy Hại Phía Nam
8105 Second Avenue South  
Seattle, WA 98108

ADDRESS:                              
ADDRESS:                              

các cơ sở thu gom rác ở seattle 
trẠm thu gom rác
Để biết giờ hoạt động & thông tin mời xem:  
trang web Seattle.gov/TransferStations hoặc gọi số  
(206) 684-8400 

Trạm Thu Gom Rác Phía Bắc
1350 N. 34th Street Seattle, WA 98103 

Trạm Thu Gom Rác Phía Nam
130 S. Kenyon Street Seattle, WA 98108 

Ðiểm bỏ rác

WDIG-VIE-04-21

Vietnamese
t

thu gom miễn phí



Rác Phân Hủy Được Rác Tái Sử Dụng

Cốc uống cà phê và 
chai nước 

Hộp lưu trữ đồ ăn

Chọn Đồ Có Thể Sử 
Dụng Nhiều Lần

Sử Dụng Với Mục 
Ðích Khác 

cloth napkins

Tất Cả Các Rác Thực Phẩm

Ðồ Có Thể 
Phân Hủy

Rác Vườn, Cây & Gỗ 
Chưa Qua Xử Lý

Giấy Bìa Các-Tông Xốp

Các Vật Liệu Không 
Thể Tái Chế

Đồ Nhựa Khác

Kim Loại

Giấy Dính 
Ðồ Ăn

RÁC THỰC PHẨM & RÁC VƯỜN, ĐỒ TÁI 
CHẾ VÀ RÁC NGUY HẠIKHÔNG BỎ NHỰA, KIM LOẠI VÀ 

THỦY TINH 

ĐỒ PHẢI RỖNG, SẠCH, VÀ KHÔ

Nắp đóng phải có đường kính hơn 3 inches.
3”

Bỏ vào hộp, làm 
lạnh và đặt vào 
thùng rác

Dao 
muỗng nĩa 
có thể sử 
dụng lại

TÁI SỬ DỤNG NHỮNG ĐỒ ĐÃ CÓ & HẠN CHẾ 
DÙNG ĐỒ MỘT LẦN

Túi có thế sử dụng lại

Khi nghi ngờ, hãy tìm hiểu cách phân loại rác ở trang web seattle.gov/utilities/wheredoesitgo hoặc gọi (206) 684-3000
@SeattleSPU

@SeattlePublicUtilities

Chai & 
Hũ Thủy 
Tinh

Tái Chế

Gỗ không sơn

Khối/Hộp xốp có thể được tái chế qua dịch vụ 
thu gom tại nhà.

Giấy & Nhựa Không 
Tái Chế Ðược

Chất thải thú nuôi

Giấy vụn

KHÔNG BỎ KHÔNG BỎ THỰC PHẨM, CHẤT LỎNG VÀ 
BAO NY-LON

Hộp, Chai 
& Thùng 
Nhựa

Dầu Mỡ/Dầu  
Ăn Thừa


