
ក្រដាស 
•  សំបុត្របតបសណីយ៍ ត្រដាសតាម ការយិាល័យ 

និងសាលាររៀន
•  ទស្សនាវដ្ី និង រសៀវរៅកាតាឡ្ុរ
• កាសស្រ និង ឯ្រសារ បសនថែម
• រសៀវរៅរលខទរូសព្ទ 

ក្រអ្់រ៖
• ត្រដាសឡំាង
•  តបអប់តរាប់ធញ្ញជា្ិរ និង 

តបអប់ នំ
•  តបអប់សសបែ្ររ�ីង, តបអប់កាដូ និង

តបអប់ឧប្ររណ៍ រអឡចិត្ររូនិ្រ
•  តបអប់ថ្នាំ ដុះរធមេញ តបអប់ថ្នាំ  និង

តបអប់សម្ភា រៈបន្ទប់ទ្ឹរ រ្ ្សង ៗ

ក្រដាសកាតុង
• ្រញ្ចប់ទ្ឹររដាះររា
• តបអប់ទ្ឹរ ស្ លែរ�ី
•  ្រញ្ចប់ ទ្ឹរសមលែ ទ្ឹរស៊បុ និង 

តបអប់តសា

្រញ្ច្់រ
•  ដប និងត្រឡដា្់រ អាហារ

និង រេស�ៈ្

ផ្លា ស្ទិ្រ
ដ្រ នទិងថូ៖
•  ដបទ្ឹរ សដូា និង 

ដបទ្ឹរស្ លែរ�ី
• ថូទ្ឹររដាះររា និងទ្ឹរ ស្ លែ រ�ី
• ដបទ្ឹររបេងរោះ និងទ្ឹរតសរូបញំាសាលាដ
•  ដបទ្ឹរសាបូ៊ លាង ចាន និង 

ដប សាបូ៊ រោ្រ សរមលែៀ្រ បំ ពា្់រ
• ដបសាបូ៊្រ្់រស្់រ សាបូ៊ដំុ និងដបរឡ

ក្រវ នទិង ក្រអ្់រ ់៖
• ស្រវដា្់រយ េាអួ ស្រវដា្់របសងអែម និងស្រវដា្់រស្ លែរ�ី
• ស្រវ�័រថ្លែ អាច រោះរចាលោន និង ចានររាម
•  តបអប់ដា្់រប័៊រម្េ ហាគា ររីន ត្វ្មូ្េ ខាប់ និង 

និង តបអប់រ្ ្សង រទៀ្រ
• តបអប់្លិ្រ្ល និងតបអប់ដា្់រ អាហារ រវចខ្ចប់

ក្រអ្់រវវចខ្ច្់រ៖
•  តបអប់រវចខ្ចប់ថ្លែ  រងឹ ពី ឧប្ររណ៍ រ្រមេងរលង

និង ឧប្ររណ៍ រអឡចិត្ររូនិ្រ

វោហៈ
•  ្ំរបេងុអាហារ និង

្ំរបេងុរេស�ៈ្

មគគារទស្៏រ សណនំា អំពី ការ ស្រ បចនា រឡងី វញិ 

មទិនអាចទទួលយ្របាន៖ ថង់ផ្លែ ស្ទ្ិរ ្វ្មូ និងផ្លែ ស្ទ្ិររវចខ្ចប់  • ្វ្មូផ្លែ ស្ទ្ិរ (Styrofoam™) • កា្រសំណល់អាហារ • 

ស្រវ�័រ និង ចាន�័រ • ចានស្រវ ស្រវទ្ឹរ ្រញ្ច្់របងអែចួ និងរសរ៉ាមិ្រ • សំរម • ធុងសដល្្ទ្ុរ ្ លិ្រ្លម្នរតរាះថ្នា ្់រ
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ការស្របចនារលីសពី ររទះរញុ
បរចិា្ច គ ដា្់ររបស់ និងស្របចនា បសនថែមរទៀ្រ
មិនសមនអី្ៗទំាង អស់សទុ្ធស្រអាច ស្របចនាោន រដាយងាយតសរួលរៅ តាមរគ្វដាឋា នរនាះ រទ។ 
របីរទាះបីជារបស់ទំាងរនះ អាចម្ន បញ្ហា លំោ្រ   មិន រោះ រចាល ្៏ររដាយ វាពិ្រជាម្នសារៈសំខាន់្រនាងុការ 
រតបីតោស់សារជាថមេី និងស្របចនារឡងីវញិ រដាយសារវាជាសម្សធា្ុរយាេ ងសំខាន់ បន កា្រសំណល់របស់រយីង។

្ររចិ្្ច គ
ការបរចិា្ច គ របស់របរ សដល អាច រតបីតោស់ រឡ ីង វញិ ោន រៅ កាន់ អងគាការ សបបែរុស់ធម៌ គឺ ជា 
វធីិដ៏លអែ  មយួ រដីមបែ ីកា្់របនថែយ កា្រសំណល់  និង រដីមបែ ី�ួយ ដល់ ស្វគមន៍ របស់ រយីង ។   
ឧទា្វរណ៍៖ មនុស្សទរូៅ រចាលសរមលែៀ្របំពា្់រ និង ត្រណា្់រ ចំនួន  70 រផ្ន្រនាងុមួយ 
ឆ្នាំ ។ៗ អនា្រ អាច បរចិា្ច គ សរមលែៀ្របំពា្់រ ្ុរ្រ្កតា សម្ភា រៈ្ីរឡា រសៀវរៅ ឧប្ររណ៍ ្រនន្ី និង 
របស់របរ រ ្្សង រទៀ្រ ោន។ សសង្ រ្រ ឱកាស ្រនាងុ ការ បរចិា្ច គ  សដលសថែ្ិរ  រៅ �ិ្រ អនា្រ រៅរលី 
រគ្វទព័ំរ hennepin.us/choosetoreuse។

វក្រើកបាស់ ្រកនលាង ដា្់រសំរាម រ្រស់ វោនធើ Hennepin
រខានធី Hennepin ម្ន ្រសនលែង ដា្់រសំរម ចំនួន ពីរ  សដល និរវសន�ន អាច យ្ររបស់របរ 
រអឡចិត្ររូនិ្រ  រតគឿងបរកិាខា រ រអឡចិត្ររូនិ្រ  និងកា្រសំណល់ រតរាះថ្នា ្់រ និង របស់ របរជា 
រតចីន រទៀ្រ រៅ ដា្់ររៅ ទរីនាះ ោន។ ្រសនលែង រនាះ របី្រដំរណីរ ការរពញ មយួ ឆ្នាំ ។ សតម្ប់ 
ព័្៌រម្ន បសនថែម សមូចូលរៅកាន់រគ្វទ ំព័រ hennepin.us/dropoffs ។

ចូលរមួ ទស្សនា ទទិវា ្ររចិ្្ច ្រ រ្រស់ រ្ររ ឈ្់រ វក្រើ កបាស់ រ្រស់ ក្រ រុង អ្ន្រ
ត្រ រុង ភាគ រតចីន  ររៀបចំ តពឹ្រ្កិារណ៍ បរចិា្ច គ របស់ របស់ �ប់ រតបី តោស់  ពិរសសមយួ 
សដល របស់របរ ពិោ្រ ស្របចនា ជា រតចីន  ត្ររូវ ោន រគ ទទលួ យ្រ ។ របីរទាះ បី ជា របស់របរ 
សដល រគ ទទលួ យ្រ និង ្របមលែ ម្ន ការ ខុសរានា  រៅតាម ទតី្រ រុង្៏រ រដាយ   ្៏ររបស់របរ ជា 
រតចីន  ជាទរូៅ ត្ររូវ ោន រគ ទទលួ យ្រ  រៅ ្រនាងុ តពឹ្រ្កិារណ៍ អនាម័យ ទតី្រ រុង  រមួម្ន 
រតគឿងបរកិាខា ររអឡចិត្ររូនិ្រ ថមេពិលឬអាគុយ ្រតម្លតពំ សម្ភា រៈសំណង់ រតគឿងសងាហា រមឹ ពូ្រ 
្ររម្ទច្រម្ទរីលា្វៈ និង សំប្រ្រង់ ។ សា្រសរួ ទតី្រ រុង របស់ អនា្រ សតម្ប់ ព័្៌រម្ន លមអែ្ិរ ។

ក្រចច្ន វក្រើកបាស់វ�ើង វញិ វៅ តាម  ្រកនលាង  ល្់ររាយ 
ថង់ផ្លែ ស្ទ្ិរ  និង ្វ្មូ  មិន ត្ររូវ ោនរគ ទទលួ យ្រ រទ រៅ ្រនាងុ ្រមមេវធីិ ស្របចនារតបីតោស់ រឡងី វញិ
នូវ សំរមតាម ចិរញ្ចមីថនាល់ បេសុន ្ ហាង ល្់រ រតគឿង រទស ភាគ រតចីន  និង ហាងល្់ររយ ធំៗ  
បច្ចបុបែននារនះ ទទលួ យ្រ របស់ ទំាង រនះ  រដីមបែ ីរធ្ី ការស្របចនារតបីតោស់ រឡងី វញិ។ សសង្ រ្រ 
ធុងសំរម សដល រៅ ខាង មខុ ហាងល្់រ ទនិំញ។


