RÁC TÁI CHẾ

Các vật dụng này phải bỏ vào thùng rác tái chế

GIẤY VÀ GIẤY CÁC-TÔNG

ĐỒ NHỰA
CHAI, LỌ, ỐNG, LY

Bao gồm:
• Sách bìa giấy, danh mục và các loại tạp chí
• Giấy gói quà không có lớp tráng bạc
Làm dẹp tất cả các loại thùng giấy (Không nên cột chung lại)
Loại bỏ bao bì bằng nhựa khỏi các hộp đựng thức ăn khô
Bao gồm:
• Bình đựng thuốc thông thường (có thể mua tại quầy)

KIM LOẠI

ĐỒ NHÔM VÀ THIẾC, KIM LOẠI VỤNG VÀ GIẤY
BẠC SẠCH

(Không tái chế bình đựng thuốc đươc cấp từ bác sĩ)

• Chậu cây nhựa và thùng nước loại 5-gallon (Không tái chế đất)
Vét sạch thức ăn và chất lỏng (Không giữ lại nắp đậy)

ĐỒ THỦY TINH

CHAI VÀ LỌ
Bao gồm:
•Dụng cụ và đồ dùng nhỏ bằng kim loại không hoạt
động được. (Giới hạn bởi 2ft. x 2ft. x 2ft. và 35 lbs.)
•Chai xịt có khí nén đã xài hết
Nắp để trong lon, uống cong lon xuống.
Không được bỏ kim loại bén hoặc có dầu mỡ; gói giấy bạc
chung lại thành một quả banh.

Vét sạch thức ăn và chất lỏng. (Không cần tháo nhãn)

MẸO VẶT KHI TÁI CHẾ RÁC
• Vét sạch và tráng sơ hết tất cả các cặn thức ăn. Không cần tháo nhãn.
• Chỉ nên bỏ rác tái chế vào thùng rác tái chế. Không cần đựng trong túi và hộp. Như vậy, rác tái chế sẽ được phân loại dễ dàng hơn
tại trung tâm tái chế.
• Đổ thêm rác tái chế? Không cần phải trả thêm khoản phí nào, bạn có thể đặt thêm rác tái chế vào một thùng riêng hoặc một
thùng giấy bên lề đường cạnh thùng rác tái chế của bạn.
• Không cần bận tâm đến những mã số tái chế rác, hãy tái chế đồ nhựa theo hình dáng của chúng!
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Thứ Hai đến Thứ Sáu 7 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Bảy 9 giờ sáng – 1 giờ trưa

RECYCLING

These items go in your recycling cart.

PAPER AND CARDBOARD

PLASTIC

BOTTLES, JUGS, TUBS, CUPS

Including :
•Softcover books, catalogs and magazines
•Non-foil wrapping paper
Flatten all boxes (Do not tie them together)
Remove plastic bags from all dry food boxes

METAL

ALUMINUM, TIN, SCRAP METAL AND
CLEAN FOIL

Including:
•Over-the-counter medicine bottles

(Do not recycle prescription medicine bottles)

•Plastic pots and 5-gallon buckets (Do not recycle soil)
Clean out food and liquid (No lids)

GLASS

BOTTLES AND JARS
Including:
•Small, non-working metal appliances and tools
(Limit 2 ft. x 2 ft. x 2 ft., 35 lbs.)

•Empty aerosol cans
Lids in can, fold the can shut.
Do not include sharp or greasy metal. Wrap foil into a ball.

Clean out all food and liquid (No need to remove the label)

RECYCLING TIPS

•Rise and clean out all the remaining food scraps. No need to remove the labels.
•Only place recyclables into the recycling cart. No need to use a bag or box. That way, it is easier to sort recyclable items at the
recycling center.
•Need to dispose of extra recyclables? There is no extra fee; you can put extra recyclables in a separate bin or cardboard box
on the curb next to your recycling cart.
•Do not worry about the recycling codes; recycle the plastics by their shape!
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