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របស�់ងំេនះ�កេ់ចោលេនៅចេិ�� �មផ� �វមិនទទួលស�ំប់ែកៃច�េឡ�ងវ �ញេទេនៅទ្ីរកុង
�កូ�៉ ចង់ដឹង�មូលេហតអុ� �? សូមេម�លេគហទំព័រ tacomarecycles.org.

ចង់ដឹង�អ� �្រតូវេទៅទី�? 
សូមេដោនឡ� ត Recycle Coach app:
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្រក�សចំរ ុះ ្រក�ស�តុងេហ�យនឹង្របអប់ ្រក�ស�តុង�បេស� �

�� នែកវក�� ក់
របស់្រចកថង់

ថង់�� ស� ិក
ស� ីរ�ហូ� �ម

សំបកជ័រ�� ស� ិក 
�កសំណល់ម� �ប

��រកំប៉ ុង�លុយមីញ� ម កំប៉ ុងែដកេលោហះ 
(�� នគំរបរលុង)

�តុង�ងំអស់

ែពង្រក�ស

្របអប់នំភ�ី

�៉ន�់េហ�
�ន្រក�ស

្រក�សជូត�តៃ់ដ
្រក�សកែន្សង

្រក�ស�លុយមី
ញ៉� មហ� យស�ំប្់រគ
បឬខ�បម់� �ប��រ

សំបកេវចខ�បេ់ធ� �ពី
ជ័រ�� ស� ិកហ� យ 

ដបេធ� �ពីែកវនិង្រកឡ 
(�� នគំរប)

ថង�់� ស� ិកនិងថង់ែដ
ល�នរតូបិទេប�ក �ល្់របេភទថ�ពិល�ងំអស់

របសេ់្រប�្រ�ស់ែតមួយដង: សូមេម�លេគហទំព័រ WasteFree253.org 
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ោកអ�ក

ែពងជ័រ�� ស� ិក
ឧបករណេ៍្រប�្រ�សេ់ធ� �អំ
ពីជ័រ�� ស� ិកនិងទុេយោបឺត

ខនេថេន�រ�ងសំបក
េលៀសេធ� �ពីជ័រ�� ស� ិក
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ប��រកក
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ទឹក្រកូច

្រក�ស�ត់
កេំទចេចោល

�� ន�កសំណល់េអ
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�នែតរបស�់ងំេនះេទែដល្រតូវ�ក់ចូលក� �ងធុងរ ��យឃ� ីងព៌ណេខៀវរបសេ់លោកអ�ក 
ស�ំប់ព៌ត�នបែន�ម សូមពិនតិ្យេគហទំព័រ www.tacomarecycles.org.

�កសំណលេ់្រប�្រ�សក់� �ង
ផ�ះ្របកបេដោយេ្រគោះ�� ក់
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ែថម�ងំជេំរ �សស�ំបេ់្រគឿងេអឡិច្រតូនិកពូកសេំលៀកប�ំកេ់នៅេគហទំព័រ 
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