
ເຈ້ຍ
•   ເຈ້ຍ ຈົດ ໝາຍ, ເຈ້ຍຈາກຫ້ອງ ການ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ
•   ວາ ລະ ສານ ແລະ ຄາ ຕາ ລັອກ
•   ໜັງ ສື ພິມ ແລະ ໃບ ເຈ້ຍ ໂຄ ສະ ນາ
•   ສະໝຸດໂທລະສັບ

ກັບ/ແກັດ:

•   ເຈ້ຍ ໜາ ແຂງ
•   ແກັດ ເຂົ້ າ ໜົມ ແລະ  

ທັນ ຍາ ຫານ
•   ກັບ ໃສ່ ເກີບ, ກັບ ຂອງ ຂວັນ ແລະ  

ກັບ ອຸ ປະ ກອນ ອີ ເລັກ ໂທ ຣ ນິກ
•   ກ່ອງ ໃສ່ ຢາ ສີ ຟັນ, ຢາ ປົວ ພະ ຍາດ ແລະ ເຄ່ືອງ ໃຊ ້

ໃນ ຫ້ອງ ນ�າອ່ືນໆ  

ປ່ອງເຈ້ຍ
•   ປ່ອງ ນົມ
•   ປ່ອງ ນ�າ ໝາກ ໄມ້
•   ປ່ອງ ນ�າ ແກງ,  

ນ�າ ຊຸບ ແລະ ເຫ້ົຼາ ແວງ

ແກ້ວ
•   ແກ້ວ ແລະ ໄຫ ໃສ່ ອາ ຫານ  

ແລະ ເຄ່ືອງ ດ່ືມ

ປລາສຕິກ
ຂວດແລະຕຸກ:

•   ຂວດ ນ�າ ດ່ືມ,  
ໂຊ ດາ ແລະ  
ນ�າໝາກ ໄມ້

•   ຕຸກ ນົມ ແລະ ນ�າ ໝາກ ໄມ້
•   ຂວດ ນ�າ ຊອັດ ແລະ ນ�າ ສະຫັຼດ 
•   ຂວດ ນ�າ ຢາ ລ້າງ ຈານ ແລະ ໂຖ ໃສ່ ແຟັບ ຊກັ ເຄ່ືອງ
•   ຂວດ  ຢາ ສະ ຜມົ, ສະ ບູ່ ອາບ ແລະ ໂລ ຊັນ່

ຈອກແລະຖ້ວຍ:

•   ຈອກ ໂຢ ເກິດ, ເຂົ້ າ ໜົມ ພຸດ ດ່ິງ ແລະ ໝາກ ໄມ້ 
•   ຈອກ ແລະ ຖ້ວຍ ໃສໆ ທ່ີ ສາ ມາດ ຖ້ິມ ໄດ້
•   ພາ ຊະ ນະ ບັນ ຈຸ ມາ ກາ ຣິນ, ຄອດ ເຕດ ຊດີ ແລະ  

ອ່ືນໆ
•   ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ, ອາ ຫານ ສ� ເລັດ ຮູບ ແລະ ພາ ຊະ 

ນະ ບັນ ຈຸ ເອົາ ກັບ ບ້ານ 

ກັບໃສ່ເຄ່ືອງ:
•   ກັບ ໃສ່ ເຄ່ືອງ ແຂງ ໃສ ຈາກ ການ ໃສ່ ເຄ່ືອງ ຫ້ິຼນ  

ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ອີ ເລັກ ໂທ ຣ ນິກ

ໂລຫະ
•   ກະ ປ໋ອງໃສ່ ອາ ຫານ ແລະ  

ເຄ່ືອງ ດ່ືມ

ຄຳ�ແນະນ�ການນ�ກັບມາໃຊ້ຄືຳນໃໝ່

ບໍ່ຮັບໄດ້ມີຄື: ຖົງ ຢາງ, ຟີມ ຫໍ່ ແລະ ຢາງຫໍ່ທ່ີເປັນປລາສຕິກ • ໂຟມ ປ ລາ ສ ຕິກ (Styrofoam™) • ເສດ ອາ ຫານ • 
ຈອກ ແລະ ຈານ ເຈ້ຍ • ຈານ ແກ້ວ, ແກ້ວ ເຄ່ືອງ ດ່ືມ, ແກ້ວ ປ່ອງ ຢ້ຽມ ແລະ ເຊ ຣາ ມິກ • ຂີ້  ເຫຍ້ືອ • ພາ ຊະ ນະ ບັນ ຈຸ ທ່ີ ໃສ່ 
ຜະ  ລິດ ຕະ ພັນ ທ່ີ ເປັນ ອັນ ຕະ ລາຍ
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Hennepin County
Environment and Engery

hennepin.us/recycling 
612-348-3777

ການນ�ກັບຄືຳນມາໃຊ້ໃໝທ່ີ່ບໍ່ແມ່ນການເອົາໃສ່ລໍ້ຊຸກ
ບ ໍລິ ຈາກ, ເອົາ ໄປ ຖ້ິມ ຫືຼ ນ� ກັບ ມາ ໃຊ ້ໃໝ່ ຕ່ືມ ອີກ

ບໍ່ ແມ່ນ ວ່າ ຈະສາ ມາດ ນ� ເອົາ ທຸກ ຢ່າງ ກັບ ຄືນ ມາ ໃຊ ້ໃໝ່ ຢູ່ ໃນ ເຮອືນ ໄດ້ ຢ່າງ ສະ ດວກ. ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ສ່ິງ ຂອງ 
ເຫ່ົຼາ ນີ້  ອາດ ຈະ ມີ ຄວາມ ທ້າ ທາຍ ຫຼາຍ ທ່ີ ຈະ ເກັບ ແຍກ ອອກ ຈາກ ຂີ້  ເຫຍ້ືອ, ມັນ ມີ ຄວາມ ສ� ຄັນ ທ່ີ ຈະ ນ� ເອົາ ສ່ິງ 
ຂອງ ເຫ່ົຼາ ນີ້  ມາ ໃຊ ້ຄືນ ໃໝ່ ແລະ ເກັບ ມາ ໃຊ ້ໃໝ່ ເພາະ ວ່າ ມັນ ເປັນ ສ່ວນ ປະ ກອບ ທ່ີ ສ� ຄັນ ຂອງ ບັນ ດາ ສ່ິງ ເສດ 
ເຫືຼອຂອງ ພວກ ເຮົາ.

ບໍລິຈາກ
ການບ ໍລິ ຈາກ ເຄ່ືອງ ທ່ີ ຍັງ ສາ ມາດ ໃຊ ້ໄດ້ ໃຫ້ ກັບ ອົງ ການ ກຸ ສົນ ແມ່ນ ວິ ທີ  
ທ່ີ ດີ ເພ່ືອ ຫຼຸດ ຜອ່ນ ການ ສ້າງ ສ່ິງ ເສດ ເຫືຼອ ແລະ  ເປັນ ການ ຊວ່ຍ ຊຸມ ຊນົ ຂອງ ທ່ານ.  
ຕົວ ຢ່າງ, ຄົນ ໃນ ຖາ ນະ ປານ ກາງ ຄົນ ໜຶ່ງ ຖ້ິມ ເຄ່ືອງ ນຸ່ງ ແລະ ແຜນ່ ແພ ຕ່າງໆ  70 ປອນ 
(31.75 ກິໂລກຣາມ)  ໃນ ແຕ່ ລະ ປີ. ທ່ານ ສາ ມາດ ບ ໍລິ ຈາກ ເຄ່ືອງ ນຸ່ງ, ເຄ່ືອງ ຫ້ິຼນ, ເຄ່ືອງ 
ຫ້ິຼນ ກິ ລາ, ປຶ້ ມ, ແຜນ່ ເພງ ແລະ ອ່ືນໆ ໄດ້. ຊອກ ເບິ່ງ ໂອ ກາດ ການ ບ ໍລິ ຈາກ ຢູ່ ໃກ້ ທ່ານ ຢູ່ ທ່ີ  
hennepin.us/choosetoreuse.

ໃຊ້ສະຖານຖ້ິມຂ້ີເຫຍື້ອຂອງHennepinCounty
Hennepin County ມີ ສະ ຖານ ຖ້ິມ ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ຢູ່ ສອງ ບ່ອນ ທ່ີ ຊາວ ບ້ານ ສາ ມາດ ກ� ຈັດ 
ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ອີ ເລັກ ໂທ ຣ ນິກ, ອຸ ປະ ກອນ ໄຟ ຟ້າ, ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ອັນ ຕະ ລາຍ ຈາກ ຄົວ ເຮອືນ ແລະ 
ອ່ືນໆ ໄດ້. ສະ ຖານ ຖ້ິມ ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ແມ່ນ ເປີດ ຕະ ຫຼອດ ປີ. ສ� ລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພ່ີມ ເຕີມ, ເຂົ້ າ ເບິ່ງທ່ີ 
hennepin.us/dropoffs.

ເຂົ້ າເບິ່ງວັນເປີດໃຫ້ຖ້ິມຂ້ີເຫຍື້ອຂອງເມືອງ
ເກືອບ ທຸກ ເມືອງ ເປັນ ເຈົ້ າ ພາບ ຈັດ ງານ ວັນ ຖ້ິມ ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ເຊິ່ງ ມີ ກາ ນ ຮບັ ເອົາ ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ທ່ີ ນ� 
ກັບ ຄືນ ໄປ ໃຊ ້ໃໝ່ ໄດ້ ຍາກ ຫຼາຍ ຊະ ນິດ. ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ສ່ິງ ຂອງ ທ່ີສາ ມາດ ຮບັ ໄດ້ ແລະ ຄ່າ 
ທ່ີ ເກັບ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໄປ ຕາມ ແຕ່ ລະ ເມືອງ, ສ່ິງຂອງ ທ່ີ ຮບັ ເອົາ ໄດ້ ຢູ່ ໃນ ງານ ທ� 
ຄວາມ ສະ ອາດ ເມືອງ ໂດຍ ທ່ົວ ໄປ ແມ່ນ ປະ ກອບ ມີ ເຄ່ືອງ ໃຊ ້ໄຟ້ຟ້າ, ແບັດ ເຕີ ຣີ, ຜາ້ ພົມ, 
ວັດ ສະ ດຸ ກໍ່ ສ້າງ, ເຟີ ນິ ເຈີ, ເສ່ືອ ປູ ນອນ, ສະ ເກັດ ໂລ ຫະ ແລະ ຢາງ ຕີນ ລົດ. ສອບ ຖາມ 
ລາຍ ລະ ອຽດ ກັບ ເມືອງ ຂອງ ທ່ານ.

ນ�ກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່ຢູ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທ່ີເຂົ້ າຮ່ວມ
ໂຄງການນ�ກັບມາໃຊຄື້ນໃໝ່ຕາມຂອບທາງບໍ່ຮບັເອົາຖົງຢາງ ແລະ ຟີມປລາສຕິກ, 
ແຕ່ ຮາ້ນຄ້າ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ຍ່ອຍ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແລະ ຮາ້ນ ຄ້າ ຂາຍ ເຄ່ືອງ ຍ່ອຍ ລາຍ ໃຫຍ່ ຮບັ ເອົາ 
ພວກ ມັນ ນ� ກັບ ມາ ໃຊ ້ຄືນ ໃໝ່ ຢູ່ ໃນປັດຈຸ ບັນ. ຊອກ ເບິ່ງ ຖັງ ຂີ້  ເຫຍ້ືອ ຢູ່ ໃກ້ ທາງ ໜ້າ ຂອງ 
ຮາ້ນ ຄ້າ.

Recycling beyond the cart


