DPW T�O DIEU KI:.f;N THU�N TI:.f;N CHO NGUOI DAN DEM BO cAc LO�I RAC D�C BI:.f;T

Trc;tm Thu Gorn Rae
Fort Totten
4900 John !=. McCormack Dr., NE
Washington, D.C. 20011

©

Thu Bay hang tuan tu 8 gic:1 sang toi 3
gic:1 chieu
(tru ngay le) va cac thu Nam tntoc
ngay thu Bay dau tien cua thang ( 1 gic:1
chieu toi 5 gic:1 chieu)

�

Djch Vl;l cat giay c6 vao cac thu Bay
dau thang.

Ld

Son

Rae Phe Thai Do Di�n Tu

Can lay h�n thu gom rac l&n?
GQi 3-1-1
De' gqi 311 tu ngoai thanh pho, Mm (202) 737-4404.

De biet them thong tin ve tai che rac phe thai a Hoa Thtnh
Don, hay ghe:
zerowaste.dc.gov
De biet them thong tin chung ve Phong Cong Trinh Cong
C(mg Hoa Thtnh Don, hay ghe:
dpw.dc.gov

06 di¢n tu bi cam bo trong rac tu
ngay 1 thang M9t niim 2018. Xin
vui long tai che rac phe thiii d6
di¢n tu Mng each mang t&i tqm
Fort Totten hoi)c !en trang m�ng
cua chung t6i de tim cac each bo
rac khac.

San c6 the dtiqc bo t�i tqm Fort
Totten. Cac diem boson khac c6 t�i
trang m�ng cua Paint Care:
paintcare.org.

Rae Gia D1_mg D{>c H�i

cat Giay

(1-U-IW)

Ngti<Yi dan c6 the mang t6i da 5
thimg kich ca vua dtjng h6 so tai
li¢u ca nhan t&i tr�m Fort Totten
vao ngay thu Bay dau tien cua
thang tu 8 gi<Y sang toi 3 gW
chieu.

HHW kh6ng dtiqc bo vao thimg
rac thti<Yng hoi)c rac phe thiii. Hay
mang Wi bo t�i tqm Fort Totten
de dam biio an toan.

Ghe trang zerowaste.dc.gov de biet them thong tin
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Theo doi @dczerowaste
#ZeroW asteDC
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Danh sách các loại rác phế thải được tái chế ở Hoa Thịnh Đốn đã được mở rộng. Cư dân bây
giờ có thể tái chế nhiều loại rác hơn và giúp Hoa Thịnh Đốn trở nên sạch hơn, xanh hơn!

Các loại rác được tái chế

ĐỒ GIẤY

Ly và hộp
Hộp các tông cắt xếp dẹp
Hộp sữa, nước hoa quả, súp
Báo, tạp chí
Sách, danh bạ điện thoại
Thư rác và giấy văn phòng
*

(tất cả đồ phế thải không được có gì ở
trong và phải được tráng sạch)
*Không nhận giấy ăn

ĐỒ NHỰA
Ly và hộp
Chai và nắp chai
Đồ phế thải lớn

(tất cả đồ phế thải không được có gì ở
trong và phải được tráng sạch)

* Không nhận bịch ni lông
*Không nhận đồ xốp
*Không nhận ống hút hoặc đồ bếp nhỏ

ĐỒ KIM LOẠI
Thép và nhôm
Chai lọ/Lon/Hộp

ĐỒ THỦY TINH

(tất cả đồ phế thải không được
có gì ở trong và phải được tráng
sạch)
*Không nhận thùng sơn

Chai lọ, hũ thủy tinh
(tất cả đồ phế thải không được
có gì ở trong và phải được
tráng sạch)
*Không nhận kiếng cửa sổ
hoặc đồ sành sứ

Cách Xử Lý Rác Phế Thải
 Đồ phế thải



không được có
gì ở trong và
phải được tráng
sạch

•Không bỏ rác phế thải vào trong
bịch. Bỏ rời vào trong thùng rác phế
thải.
LỜI KHUYÊN: trả bịch ni lông lại các
cửa hàng có tham gia chương trình tái
chế.

 Không tái chế đồ nhỏ hơn 2” x 2”. Chỉ tái chế các đồ có
* Không nhận đồ bếp nhỏ,
ống hút, hộp nhỏ đựng nước
trộn hoặc gia vị.

Để biết thêm thông tin về tái chế rác phế thải ở Hoa
Thịnh Đốn, hãy ghé zerowaste.dc.gov
Để biết thêm thông tin chung về Phòng Công Trình Công Cộng Hoa
Thịnh Đốn, hãy ghé:
dpw.dc.gov

trong danh sách.
Thắc mắc? Ghé
zerowaste.dc.gov

Theo dõi @dczerowaste #ZeroWasteDC

