
Nguồn kinh phí cho bản tin này là:

MAKE IT SHINE  
Biến ngôi nhà và sân vườn mới thành không gian tốt cho sức khỏe và gia đình của 
quý vị bằng cách sử dụng các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sân vườn an toàn hơn. 
Để tìm hiểu nơi mua, những điều cần tránh và thậm chí là công thức tự làm chế 
phẩm vệ sinh, xin truy cập trang mạng của Chương Trình Quản Lý Chất Thải Nguy 
Hại Địa Phương (Local Hazardous Waste Management Program) tại  
www.HazWasteHelp.org, nhấp vào Environment & Health (Môi Trường & Sức Khỏe), 
Choose Safer Cleaning Products (Chọn Sản Phẩm Vệ Sinh An Toàn Hơn).

Có Định Dạng Thay Thế. Thoại: 206-477-4466, Tiếp Âm TTY: 711

HÃY GIỮ AN TOÀN! Xử Lý Chất Thải Nguy Hại
Xử lý chất thải gia dụng nguy hại đúng cách và MIỄN PHÍ tại Điểm Gom Rác Lưu Động 
Quận King (King County Wastemobile). Chất Thải Gia Dụng Nguy Hại bao gồm sơn gốc dầu, 
sơn lau gỗ, chế phẩm vệ sinh gia dụng, thuốc trừ sâu, dầu động cơ, chất chống đông, v.v. Để xem 
danh sách đầy đủ các loại chất thải được chấp nhận, xin truy cập www.HazWasteHelp.org, nhấp 
vào Wastemobile (Điểm Gom Rác Lưu Động) hay gọi số 206-296-4692 hoặc 1-888-869-4233.

Địa điểm:  The Outlet Collection (Supermall), 1101 Outlet Collection DR SW, Auburn. Điểm gom 
rác nằm ở mặt sau trung tâm thương mại, bên cạnh Nordstrom Rack. Phục vụ vào các ngày Thứ 
Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, từ 10:00 sáng - 5:00 chiều.

Bỏ Thuốc Không Dùng (Miễn Phí): 
Mang thuốc cũ (cho cả người và vật 
nuôi) tới Auburn Police Department, 
340 E Main St, 253-931-3030, nhấn 
phím 1. Phục vụ từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 
9:00 sáng - 5:00 chiều (đóng cửa các 
ngày lễ).

Xử lý kim & vật sắc nhọn đã qua sử dụng:
 § King County Public Health Center, 
901 Auburn Way N, #A,  
206-477-0600, option #4

 § Bow Lake Transfer Station,  
18800 Orillia Rd S, Tukwila,  
206-477-4466.

Bộ Lọc Dầu Đã Qua Sử Dụng:  
Mang các bộ lọc dầu đã qua sử dụng tới tiệm sửa chữa ô tô tại địa phương  
để tái chế.

 § Autozone, 1072 Auburn Way N, 253-333-2075
 § Autozone, 4310 A ST NE, 253-333-2079
 § O’Reilly Auto Parts, 222 A ST SE, 253-735-4075

Món đồ quý vị cần tái chế hoặc bỏ đi chưa được liệt kê tại đây? Xin 
truy cập trang mạng What Do I Do With? (Cách Xử Lý Món Đồ Cụ Thể) 
của Quận King tại www.KingCounty.gov/WhatDoIDoWith

Quý vị chuyển vào nhà mới?
Hay dọn khỏi nhà cũ?

BẮT ĐẦU
Để đặt dịch vụ gom rác bên lề đường 
cho thải sinh hoạt, rác tái chế và rác 
hữu cơ (rác thải sân vườn, thực phẩm & 
giấy dính đồ ăn), xin liên lạc với City of 
Auburn Utilities theo số 253-931-3038 
hoặc tại Utilities@auburnwa.gov 

Tháng 4 năm 2020

Dù quý vị cần đóng gói hay dỡ 

đồ, hãy khám phá các lời khuyên 

và tài nguyên sau đây để bớt 

lãng phí, tăng cường tái sử dụng, 

tái chế cũng như xử lý đúng cách 

với chất thải nguy hại.  



Quyên Góp Thực Phẩm:  Hãy quyên 
góp thực phẩm lâu hỏng.

 § Auburn Food Bank 
930 18th Pl NE, 253-833-8925, 
www.theauburnfoodbank.org

Polystyren, Xốp Hạt Đậu Đóng Hàng, Màng 
Xốp Hơi (miễn phí):

 § StyroRecycle 
(polystyren [Styrofoam], xốp hạt đậu, 
màng xốp hơi ni lông) 
23418 68th Ave S (West Valley Hwy) 
Kent, 253-838-9555 
www.StyroRecycle.com

 § Auburn Mail & Copy 
(chỉ nhận xốp hạt đậu) 
1402 Auburn Way N, 253-351-0893

 § The UPS Store Auburn, 
(chỉ nhận xốp hạt đậu), 
1245 Auburn Way N, 253-833-4000 

ĐÓNG GÓI
 § Quý vị cần thùng rỗng để đóng đồ? Thay vì mua thùng mới, hãy tìm 
thùng đã qua sử dụng tại khu vực của mình tại trang www.Craigslist.
org, www.Freecycle.org hoặc công ty chuyển nhà địa phương.

 § Hãy tái sử dụng thùng cũ của gia đình. Sử dụng va li hoặc thùng chứa 
có sẵn để đóng đồ.

 § Thuê thùng đồ chuyển nhà tái sử dụng từ các công ty như FrogBox,  
www.frogbox.com, 1-877-376-4269. 

 § Đóng gói đồ dễ vỡ bằng khăn hoặc các món đồ vải nhỏ, màng xốp hơi 
tái sử dụng hoặc sử dụng giấy báo và tái chế sau khi chuyển nhà xong.

DỌN DẸP

Trạm trung chuyển: Bỏ những món đồ nội thất và đồ gia dụng cỡ lớn, đã qua sử dụng 
nhưng không thể tái sử dụng hay tái chế tại King County Transfer Station, 35315 W. Valley 
Hwy, Algona, 206-477-4466.
Rác thải dư vượt mức dịch vụ thu gom thông thường áp dụng cho nhà quý vị sẽ bị tính 
phụ phí. Hãy tiết kiệm chi phí và làm điều đúng đắn bằng cách tái sử dụng và tái chế tối đa 
có thể.

Quyên góp: Các địa điểm để quyên góp quần 
áo, đồ nội thất và đồ gia dụng còn tốt:

 § Auburn Valley Humane Society Thrift Shop, 
1123 E Main St, 253-249-7849

 § Goodwill Industries,  
1519 Auburn Way S, 253-939-1627 
www.GoodwillWA.org

 § St. Vincent de Paul,  
(Quần áo) 717 Auburn Way N,  
253-833-0400 
(Đồ nội thất) 926 Auburn Way N,  
253-833-0401 

 § Northwest Center,
    Dịch vụ nhận đồ tại nhà: 800-992-2060

 § Các Điểm Quyên Góp của USAgain, 
(chỉ nhận quần áo, đồ vải, giày dép)  
253-333-2800, www.USAgain.com 

TÁI CHẾ ĐÚNG CÁCH

Có nhiều lựa chọn để tái chế đồ gia dụng. Hãy luôn gọi cho cơ sở tái chế để xác minh 
xem họ chấp nhận những món đồ gì và có thu phí tái chế món đồ của quý vị không.
Để biết thêm thông tin, xin truy cập www.auburnwa.gov/solidwaste, nhấp vào Reduce, 
Reuse, Recycle, Disposal (Giảm Thiểu, Tái Sử Dụng, Tái Chế, Đổ Thải).

Thùng Chuyển Đồ (miễn phí):  
Trải phẳng và tái chế trong thùng rác lớn bên 
lề đường. Nếu thùng không xếp vừa trong 
thùng rác lớn, hãy bỏ vào một chiếc thùng, 
dán nhãn "RECYCLE" (TÁI CHẾ). Khi đó những 
thùng giấy này sẽ được thu gom miễn phí. 
KHÔNG sử dụng túi ni lông. Kích cỡ tối đa 
cho thùng các tông: 2 ft. x 3 ft. trải phẳng.

Đồ Điện Tử (miễn phí): 
Hãy tái chế máy tính, máy tính xách tay và 
máy tính bảng, màn hình, TV, đầu đọc điện 
tử, đầu đĩa DVD lưu động.

 § UpTekk,  
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § Goodwill Industries, 
1519 Auburn Way S, 253-939-1627 
www.GoodwillWA.org

 § Các Điểm Thu Gom của E-Cycle Wash-
ington, 
www.ecycleWA.org

Đồ Điện Tử Khác: 
Tái chế điện thoại di động, máy in, máy 
fax cỡ nhỏ, thiết bị nghe nhìn và camera, 
máy chơi game, v.v. Gọi để hỏi mức phí.

 § UpTekk,  
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § www.TakeItBackNetwork.org

Dầu Ăn (miễn phí): 
Hãy tái chế dầu ăn đã qua sử dụng.

 § Les Gove Park (phía Nam sân phun nước), 
910 9th St SE, mở cửa vào giờ ban ngày.

 § Chỉ nhận dầu ăn đã qua sử dụng 
(không nhận dầu động cơ)

 § Đổ dầu ăn đã nguội qua lưới đậy của 
thùng có đề "General Biodisiel" (Dầu 
Diesel Sinh Học Thông Thường).

 § Đậy nắp lại.
 § Mang vật chứa về nhà.
 § Đảm bảo khu vực sạch sẽ khi rời đi.

Nệm Cũ:
 § UpTekk, 
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § NW Furniture Bank - 117 Puyallup Ave, 
Tacoma, 253-302-3868, 
www.NWFurnitureBank.org 

 § Để đặt lịch gom rác (miễn phí) tại lề 
đường, xin liên lạc với City Utilities theo 
số 253-931-3038, nhấn phím 2.


