ຄຳ�ແນະນຳ�ການນຳ�ກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່
Recycling Guide

ເຈ້ຍ
• ເຈ້ຍຈົດໝາຍ, ເຈ້ຍຈາກຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງຮຽນ
• ວາລະສານ ແລະ ຄາຕາລັອກ
• ໜັງສືພິມ ແລະ ໃບເຈ້ຍໂຄສະນາ
• ສະໝຸດໂທລະສັບ
ກັບ/ແກັດ:

• ເຈ້ຍໜາແຂງ
• ແ ກັດເຂົ້ າໜົມ ແລະ
ທັນຍາຫານ
• ກ
 ັບໃສ່ເກີບ, ກັບຂອງຂວັນ ແລະ
ກັບອ
 ຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ

ປລາສຕ
 ິກ
ຂວດ ແລະ ຕຸກ:
• ຂວດນ້�ຳດ່ ືມ,
ໂຊດາ ແລະ
ນ້�ຳໝາກໄມ້

• ຕຸກນົມ ແລະ ນ້�ຳໝາກໄມ້
• ຂວດນ້�ຳຊອ
ັ ດ ແລະ ນ້�ຳສະຫຼັດ
• ຂວດນ້�ຳຢາລ້າງຈານ ແລະ ໂຖໃສ່ແຟັບຊກ
ັ ເຄື່ອງ
• ຂວດຢາສະຜມ
ົ , ສະບູອ
່ າບ ແລະ ໂລຊນ
ັ່
ຈອກ ແລະ ຖ້ວຍ:

• ຈອກໂຢເກິດ, ເຂົ້ າໜົມພຸດດ່ ິງ ແລະ ໝາກໄມ້

• ກ
 ່ອງໃສ່ຢາສີຟັນ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້
ໃນຫ້ອງນ້�ຳອື່ນໆ

• ຈອກ ແລະ ຖ້ວຍໃສໆທ່ ີສາມາດຖ້ ິມໄດ້

ປ່ອງເຈ້ຍ

• ຜະລິດຕະພັນ, ອາຫານສຳ�ເລັດຮູບ ແລະ ພາຊະ
ນະບັນຈຸເອົາກັບບ້ານ

• ປ່ອງນົມ
• ປ
 ່ອງນ້�ຳໝາກໄມ້
• ປ
 ່ອງນ້�ຳແກງ,
ນ້�ຳຊຸບ ແລະ ເຫຼົ້າແວງ

ແກ້ວ
• ແ ກ້ວ ແລະ ໄຫໃສ່ອາຫານ
ແລະ ເຄື່ອງດ່ ືມ

• ພ
 າຊະນະບັນຈຸມາກາຣິນ, ຄອດເຕດຊດ
ີ ແລະ
ອື່ນໆ

ກັບໃສ່ເຄື່ອງ:

• ກັບໃສ່ເຄື່ອງແຂງໃສຈາກການໃສ່ເຄື່ອງຫ້ ິຼນ
ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ

ໂລຫະ
• ກະປ໋ອງໃສ່ອາຫານ ແລະ
ເຄື່ອງດ່ ືມ

ບໍ່ຮ
 ັບໄດ້ມີຄື: ຖົງຢາງ, ຟີມຫໍ່ ແລະ ຢາງຫໍ່ທ່ ີເປັນປລາສຕິກ • ໂຟມປລາສຕ
 ິກ (Styrofoam™) • ເສດອາຫານ •
ຈອກ ແລະ ຈານເຈ້ຍ • ຈານແກ້ວ, ແກ້ວເຄື່ອງດ່ ືມ, ແກ້ວປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ເຊຣາມິກ • ຂີ້ເຫຍື້ອ • ພາຊະນະບັນຈຸທ່ ີໃສ່
ຜະລິດຕະພັນທ່ ີເປັນອັນຕ
 ະລາຍ

ການນຳ�ກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່ທ່ ີບໍ່ແມ່ນການເອົາໃສ່ລໍ້ຊຸກ
ບໍລິຈາກ, ເອົາໄປຖ້ ິມ ຫຼື ນຳ�ກັບມ
 າໃຊ້ໃໝ່ຕ່ ືມອ
 ີກ

Recycling beyond the cart

ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະສາມາດນຳ�ເອົາທຸກຢ່າງກັບຄ
 ືນມາໃຊ້ໃໝ່ຢູໃ່ ນເຮືອນໄດ້ຢ່າງສະດວກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສິ່ງຂອງ
ເຫຼົ່ານ້ ີອາດຈະມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍທ່ ີຈະເກັບແຍກອອກຈາກຂ້ ເີ ຫຍື້ອ, ມັນມ
 ີຄວາມສຳ�ຄັນທ່ ີຈະນຳ�ເອົາສ່ ິງ
ຂອງເຫຼົ່ານ້ ມ
ີ າໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະ ເກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ເພາະວ່າມັນເປັນສ່ວນປະກອບທ່ ີສຳ�ຄັນຂອງບັນດ
 າສ່ ິງເສດ
ເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ.

ບໍລິຈາກ
ການບໍລິຈາກເຄື່ອງທ່ ີຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃຫ້ກັບອົງການກຸສົນແມ່ນວິທີ
ທີ່ດີ ເພື່ອຫຼຸດຜອ
່ ນການສ້າງສ່ ິງເສດເຫຼືອ ແລະ ເປັນການຊວ
່ ຍຊຸມຊນ
ົ ຂອງທ່ານ.
ຕົວຢ່າງ, ຄົນໃນຖານະປານກາງຄົນໜ່ ງຶ ຖ້ ິມເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ແຜ່ນແພຕ່າງໆ70 ປອນ
(31.75 ກິໂລກຣາມ) ໃນແຕ່ລະປີ. ທ່ານສາມາດບລ
ໍ ິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງຫ້ ິຼນ, ເຄື່ອງ
ຫຼ້ ິນກິລາ, ປຶ້ ມ, ແຜ່ນເພງ ແລະ ອື່ນໆໄດ້. ຊອກເບິ່ງໂອກາດການບລ
ໍ ິຈາກຢູ່ໃກ້ທ່ານຢູ່ທ່ ີ
hennepin.us/choosetoreuse.

ໃຊ້ສະຖານຖ້ ິມຂ້ ີເຫຍື້ອຂອງ Hennepin County
Hennepin County ມີສ
 ະຖານຖ້ ິມຂ
 ້ ເີ ຫຍື້ອຢູ່ສອງບ່ອນ ທີ່ຊາວບ້ານສາມາດກຳ�ຈັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອອີເລັກໂທຣນິກ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ
ອື່ນໆໄດ້. ສະຖານຖ້ ິມຂ
 ້ ເີ ຫຍື້ອແມ່ນເປີດຕະຫຼອດປີ. ສຳ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້ າເບິ່ງທີ່
hennepin.us/dropoffs.

ເຂົ້າເບ່ ິງວັນເປີດໃຫ້ຖ
 ້ ິມຂ້ ີເຫຍື້ອຂອງເມືອງ
ເກືອບທຸກເມືອງເປັນເຈົ້ າພາບຈັດງານວັນຖ້ ິມຂ
 ້ ເີ ຫຍື້ອ ເຊິ່ງມີການຮ
ບ
ັ ເອົາຂ້ ເີ ຫຍື້ອທ່ ີນຳ�
ກັບຄືນໄປໃຊ້ໃໝ່ໄ ດ້ຍາກຫຼາຍຊະນິດ. ເຖິງແມ່ນວ່າສ
 ່ ິງຂອງທ່ ີສາມາດຮບ
ັ ໄດ້ ແລະ ຄ່າ
ທີ່ເກັບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະເມືອງ, ສິ່ງຂອງທ່ ີຮບ
ັ ເອົາໄດ້ຢູ່ໃນງານທຳ�
ຄວາມສະອາດເມືອງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປ
 ະກອບມີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ້ຟ້າ, ແບັດເຕີຣີ, ຜ້າພົມ,
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ເຟີນິເຈີ, ເສື່ອປູນອນ, ສະເກັດໂລຫະ ແລະ ຢາງຕີນລົດ. ສອບຖາມ
ລາຍລະອຽດກັບເມືອງຂອງທ່ານ.

ນຳ�ກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່ຢູ່ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍທ່ ີເຂົ້າຮ່ວມ
ໂຄງການນຳ�ກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຕາມຂອບທາງບໍ່ຮບ
ັ ເອົາຖົງຢາງ ແລະ ຟີມປລາສຕິກ,
ແຕ່ຮາ້ ນຄ້າຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຮ້ານຄ້າຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍລາຍໃຫຍ່ຮບ
ັ ເອົາ
ພວກມັນນຳ�ກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢ
 ູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ຊອກເບິ່ງຖັງຂ້ ເີ ຫຍື້ອຢູ່ໃກ້ທາງໜ້າຂອງ
ຮ້ານຄ້າ.

Hennepin County
Environment and Engery
hennepin.us/recycling

612-348-3777
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