
TĂNG CƯỜNG Ủ PHÂN. ĐỠ LÃNG PHÍ.

Solid Waste & Recycling Division 
auburnwa.gov/solidwaste

253-931-3038

HÃY CAM KẾT!
 Gần 35% lượng rác thải được đưa ra Bãi Rác Cedar Hills của Quận King là thức ăn 

thừa và giấy dính thực phẩm. 

 Chúng ta có thể bỏ gì vào thùng rác thực phẩm + sân vườn? Bất kỳ loại thực 
phẩm thừa nào (vỏ chuối, vỏ cam, bánh mì mốc, phô mai mốc, thịt và xương), 
giấy ăn và giấy lau bếp. 

 Nhớ quyên góp thực phẩm vẫn còn ăn được cho Auburn Food Bank để giúp 
cung cấp thực phẩm cho các gia đình tại địa phương.

Bằng việc ký cam kết này, tôi đồng ý sử dụng thùng Thực Phẩm Nhà Bếp Dư 
để thu gom các loại thực phẩm nhà bếp chấp nhận được và bỏ vào thùng rác 
thực phẩm + sân vườn tại nơi tôi cư trú.

TÊN (viết in hoa) ĐỊA CHỈ

TÊN (chữ ký) NGÀY

 Tờ rơi này được thực hiện với kinh phí từ khoản Tài Trợ Rác Thải Rắn & Tái Chế của Quận King (King County Solid 
Waste & Recycling Grant)

đáp ứng nhu cầu của các thế hệ hôm nay và mai sau
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