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LBRECYCLER
ពេ�លនិិ ទាឃរដូូ វផ្ដដល់់ភាពស្រ�ស់់ ស្រា�យ! រីីករាយនឹឹងនិិ ទាឃរដូូ វដោ�យអនុុវត្តតតាមគន្លឹះះ� �ដ៏៏
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ ទាំងនេះ�ះក្នុុ
ំ
�ងការកែ�ច្នៃ�ៃឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ បង្កាារសំំ ណល់់ អាហារ និិ ងធ្វើ�ើ� ជីី កំំប៉ុុ�សនៅ�ផ្ទះះ�!

នៅ�ក្នុុ�ងលេ�ខនេះ�ះ
ិ ី ប្រ�មូូ ល
ការស្ទទង់់មតិិ កម្មមវិធី
សំំ ណល់់ អាហារ និិ ង
កម្ទេ�េចកំំ ទីីទីីធ្លាានៅ�តាម
ចិិ ញ្ចើ�� ម
ើ ថ្ននល់់

1

ថែ�ទាំំសួួនរបស់់ អ្ននកដោ�យ
ដាក់់ ជីីកំំប៉ុុ�ស

2

ការកែ�ច្នៃ�ៃគឺឺ ពិិតជាប្រ�ពៃ�ណាស់់ ! 1
ការកាត់់ បន្ថថយ និិ ងប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឡើ�ើងវិិញកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

គន្លឹះះ� �ថែ�ទាំំបន្លែ�ែឲ្យយស្រ�ស់់

2

បង្កើ�ើ�នចំំណេះ�ះរបស់់ អ្ននក

3

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នាពេ�លខាងមុុខ

4

ការបកប្រែ��មាន
នៅ�លើ�ើគេ�ហទំំ ព័័ រ។

Traducciones disponibles
en el sitio web.
Magagamit ang mga
pagsasalin sa website.

longbeach.gov/lbrecycles

ការស្ទទង់់មតិិ ស្ដី�ពីីកម្ម
ី
មវិិធីីប្រ�មូូ លសំំ ណល់់
អាហារ និិ ងកម្ទេ�េចកំំ ទីីពីីទីី ធ្លាានៅ�តាម
ចិិ ញ្ចើ�� ើមថ្ននល់់ សម្រា�ប់់ លំំនៅ�ឋានលក្ខខ ណៈៈ
មួួ យគ្រួ�ួសារ
ិ ី ប្រ�មូូលសំំ ណល់់
សាលាក្រុ� ុងក្រុ� ុងឡុុងប៊ិិ� ចនឹឹ ងកំំ ពុុងអនុុ វត្តតកម្មមវិធី
អាហារ និិងកម្ទេ�េចកំំទីីពីីទីីធ្លាានៅ�តាមចិិញ្ចើ�ើ�មថ្ននល់់ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ដោ�យរដ្ឋឋ សម្រា�ប់់ លំំ នៅ�ឋានលក្ខខ ណៈៈមួួ យគ្រួ� ួ សា រដូូ ចដែ�ល
តម្រូ�ូវក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភារដ្ឋឋកាលីី ហ្វ័�រ័ ញ៉ាា ឆ្នាំំ� 1383
(California Senate Bill 1383)។ មតិិកែ�លម្អអរបស់់ អ្ននកនឹឹ ង
ិ ី នេះ�ះ។
ជួួយសាលាក្រុ� ុងអនុុវត្តតកម្មមវិធី
សូូមចូូ លរួ ួមធ្វើ�ើ�ការស្ទទង់់មតិិ រយៈៈពេ�ល 10 នាទីី របស់់ យើ�ើងខ្ញុំ�ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃ
ទីី 8 ខែ�កក្កកដា
�ំ

ការកែ�ច្នៃ�ៃគឺឺពិិតជាប្រ�ពៃ�ណាស់់ ! ការកាត់់ បន្ថថយ និិ ងប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឡើ�ើងវិិញកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើ រឡើ�ើង។
វាមិិ នទាន់់យឺឺតពេ�លទេ�ក្នុុ�ងការផ្លាាស់់ ប្តូូ� រតូូ ចដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានលទ្ធធផលធំំ ។

ការកាត់់ បន្ថថយការខ្ជះះ �ខ្ជាា យ និិ ងប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឡើ�ើងវិិញនូូ វអ្វី�ដែី �លយើ�ើងមាន
គឺឺ ជួួយរក្សាាធនធាន បង្កាារការបំំ ភាយឧស្ម័័� នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ និិ ងសន្សំំ�ថវិិកា!
ជៀ�ៀសវាងផលិិ តផល “ប្រើ��ើតែ�មួួ យដង” ដែ�លទុុកចោ�លជាសំំ រាម ដោ�យ
យកថង់់ និិ ងធុុងសំំរាមទៅ�កាន់់ ហាង និិ ងភោ�ជនីីយដ្ឋាាន ហើ�ើយស្វែ�ែងរក
ទំំ និិញ ធន់់ បានយូូរ ដែ�លងាយស្រួ�ួលជួួ សជុុ ល និិ ងប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឡើ�ើងវិិញ។
ហើ�ើយមុុននឹឹងបោះ�ះចោ�លសម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាក់់ គ្រឿ��ឿងសង្ហាារិិម ប្រ�ដាប់់ ប្រ�ដា
ក្មេ�េងលេ�ង ឬចង្ក្រា�ានបាយដែ�លប្រើ��ើម្តតងម្កាា ល សូូមពិិ ចារណាថាតើ�ើ
វត្ថុុ�ទាំំងនោះ�ះអាចកែ�ច្នៃ�ៃប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឡើ�ើងវិិញ ជួួ សជុុ ល បរិិច្ចាាគ ឬលក់់
ទៅ�ឱ្យយអ្នន កដ៏៏ ទៃ�តាមរយៈៈហាងលក់់ ទំំនិិញ ឬកន្លែ�ែងដោះ�ះដូូ របានដែ�រឬទេ�។ ស្វែ�ែងយល់់ បន្ថែ�ែមនៅ�គេ�ហទំំ ព័័ រ
longbeach.gov/lbrecycles!

មានសំំ ណួួរ ឬត្រូ�វូ ការព័័ ត៌៌មានបន្ថែ�ែម? ចូូ លទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំ ព័័រ longbeach.gov/lbrecycles ឬហៅ�ទូូ រសព្ទទទៅ�លេ�ខ 562-570-2876

@LBRecycles

bit.ly/lbgreencartsurvey

ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�ព័័ត៌៌មាាននេះ�ះជាាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលសមរម្យយ សូូមទាាក់់ទងទៅ�ៅក្រ�សួួងសាាធាារណកាារតាាមរយៈៈអ៊ីី�មែ�ល lbrecycles@longbeach.gov
ឬទូូរសព្ទទលេ�ខ 562-570-2850។ ត្រូ�ូវស្នើ�ើ�សុំំ�យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់បីី (3) ថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាាមាានពេ�លទំំនេ�រគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ កាារព្យាា�យាាមសមស្រ�បនឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
តាាមសំំណើ�ើសុំកា
ំ� ារសម្រ�បសម្រួ�ួលដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតិិចជាាងបីី (3) ថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�កាារ។
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គន្លឹះថែទាំបន្លែឲ្យស្រស់

1

ថែ�ទាំសួ
ំ ួ នរបស់់អ្ននកដោ�យដាក់់ជីីកំំប៉ុុ�ស

ប្រើ��ើគន្លឹះះ��ទាំំងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំ ប្រ�ព័័ន្ធធធ្វើ�ើ�ជីីកំំប៉ុុ�សផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននកនៅ�ផ្ទះះ�!
រក្សាាជីី និិងបន្លែ�ែបៃ�តងស្រ�ស់់ ឱ្យយបាន
យូូរដោ�យលាង ហាលឲ្យយស្ងួួ�ត រួ ួច
បេះ�ះស្លឹឹ�កដែ�លស្រ�ពោ�ន ឬចាស់់ កាត់់
ដើ�ើមចេ�ញ ហើ�ើយដាក់់ក្នុុ�ងទឹឹកមួួយ
កែ�វនៅ�ក្នុុ�ងទូូរទឹឹកកក។

2

ហេ�តុុអ្វីី� បានជាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�ស?

អ្ននកជំំនាញខាងថែ�ទាំំសួួននឹឹ ងប្រា�ប់់ អ្ននកថា ជីី កំំប៉ុុ�សគឺឺជាសារធាតុុសំំខាន់់
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយសួួនច្បាារមានសុុខភាពល្អអ។ ផលិិតពីីសារធាតុុសរីរា
ី ង្គគ ជីី កំំប៉ុុ�ស
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយដីី សម្បូូ�រជីី វជាតិិ ដោ�យរក្សាាទឹឹក និិងជំំ រុ ុញការលូូតលាស់់ របស់់
រុ ុក្ខខជាតិិ និិងផ្កាា។ ដោ�យប្រើ��ើសំំ ណល់់ អាហារ និិងកម្ទេ�េចកំំទីីពីីទីីធ្លាា ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�
ជីី កំំប៉ុុ�សផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់ អ្ននក អ្ននកនឹឹ ងមិិនត្រឹ�ឹមតែ� រីីករាយជាមួួ យសួួនច្បាារ
ពណ៌៌បៃ�តង ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� អ្ននកក៏៏នឹឹងជួួយ កាត់់ បន្ថថយឧស្ម័័� នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ ដែ�ល
បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដែ�លរួ ួមចំំ ណែ�កដល់់បម្រែ�ែបម្រួ�ល
ួ អាកាសធាតុុផងដែ�រ។

តើ�ើខ្ញុំំ��គួួរជ្រើ��ើសរើើ�សធុុងជីី កំំប៉ុុ�សមួួយណា?

រ ក្សាា បន្លែ�ែ រ បស់់ អ្នន ក ឲ្យយ ស្រ�ស់់ បា ន
យូូរច្រើ��ើនសប្ដាាហ៍៍! បេះ�ះស្លឹឹ�កបៃ�តង
ចេ�ញពីីឆៃ�ថាវ និិងការ៉ុ ុ�តសម្រា�ប់់ ប្រើ��ើ
ដាក់់ក្នុុ�ងស៊ុុ�ប ចៀ�ៀន បំំ ពង ឬអូូ មីី
ឡែ�ត។ បន្ទាាប់់ មកដាក់់ត្រាំ�ក្នុុ�
ំ ងក្រ�ឡ
មានទឹឹក ហើ�ើយទុុកក្នុុ�ងទូូរទឹឹកកក។
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ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ ផ្តើ�ើ�ម សូូមជ្រើ��ើសរើ�ើសជីីកំំប៉ុុ�សប្រ�ភេ�ទណាដែ�ល
មានប្រ�សិិទ្ធធភាពបំំ ផុុតសម្រា�ប់់ អ្ននក។ ការធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�សនៅ�
ទីី ធ្លាាខាងក្រោ��យផ្ទះះ� អាស្រ័�័យលើ�ើពេ�លវេេលា និិងចរន្តតខ្យយល់់
ដើ�ើម្បីី�បំំ ប្លែ�ែងសំំ ណល់់ អាហារ និិងកម្ទេ�េចកំំទីីពីីក្នុុ�ងទីីធ្លាាទៅ�ជា
ជីី កំំប៉ុុ�ស ហើ�ើយល្អអសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លមានទីីធ្លាាខាងក្រៅ��ធំំ
ទូូលាយ។ ការធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�សអាចម៍៍ ជន្លេ�េនប្រើ��ើជន្លេ�េនក្រ�ហម
ដើ�ើម្បីី�រំំលាយកាកសំំ ណល់់ អាហារបានលឿ�ឿនជាងមុុន។ ការ
ធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�សអាចម៍៍ ជន្លេ�េនមិិនទាមទារកន្លែ�ែងទំំនេ�រច្រើ�ើ�នទេ�
ហើ�ើយថែ�មទាំំងអាចធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�បានផងដែ�រ ដរាបណា
រក្សាាទុុកធុុងសំំ រាមមិិនឲ្យយត្រូ�ូវកម្ដៅ�ៅ និិងពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ។

តើ�ើខ្ញុំំ��ប្រើ��ើជីីកំំប៉ុុ�សដោ�យរបៀ�ៀបណា?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កមិិនពេ�ញចិិ ត្តត ចំំ ពោះ�ះ
កសិិផ ល ស្រ�ស់់ ៗ ទាំំ ង អ ស់់ ដែ� ល
អ្ននកមាន
សូូមបង្កកកវាទុុកប្រើ��ើ
នៅ�ពេ�លក្រោ��យ។ យកផ្លែ�ែឈើ�ើដែ�ល
ចិិតរួ ួច និិងបន្លែ�ែដែ�លបានស្រ�ស់់ រួ ួច
ដាក់់ក្នុុ�ងក្រ�ឡបិិទជិិតដើ�ើម្បីី�បង្កកក។

កម្មវិធី
សង្គ្រោះដី

ធុង Presto
GeoBin

ធុងមានលក់នៅទីក្រុង
ដោយបញ្ចុះតម្លៃ!

ជីី កំំប៉ុុ�សដែ�លធ្វើ�ើ�រួ ួចមានទម្រ�ង់់តែ�មួួយ មានពណ៌៌ស្រ�អាប់់ មាន
សំំ ណើ�ើម និិងជាដុំំ�តូូចៗដូូចដីី ។ អ្ននកអាចផ្សំំ�វាជាមួួយថ្មមសិិ លា
ក្រា�នីី ត ឬសារធាតុុអ្វីី�មួួយការពារកុំំ�ឲ្យយដីី ស្ងួ�ត
ួ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តជាដីី
បណ្ដុះះ��កូូនឈើ�ើ ។ បាចជីី តាមទីីធ្លាាររបស់់ អ្ននកដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យ
កន្លែ�ែងទំំនេ�រ ឬសូូម្បីី�តែ�នៅ�កន្លែ�ែងទាប ឬលាយវាចូូលទៅ�
ក្នុុ�ងផើ�ើង និិងដីី ដែ�លមានស្រា�ប់់ ជាការកែ�ប្រែ��ដីី ដើ�ើម្បីី�ជួួយឲ្យយ
រុ ុក្ខខជាតិិដុះះ�លូូតលាស់់ ល្អ។
អ

មានសំំ ណួួរ ឬត្រូ�វូ ការព័័ ត៌៌មានបន្ថែ�ែម? ចូូ លទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំ ព័័រ longbeach.gov/lbrecycles ឬហៅ�ទូូ រសព្ទទទៅ�លេ�ខ 562-570-2876

@LBRecycles

ធុង Can-OWorms

ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�ព័័ត៌៌មាាននេះ�ះជាាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលសមរម្យយ សូូមទាាក់់ទងទៅ�ៅក្រ�សួួងសាាធាារណកាារតាាមរយៈៈអ៊ីី�មែ�ល lbrecycles@longbeach.gov
ឬទូូរសព្ទទលេ�ខ 562-570-2850។ ត្រូ�ូវស្នើ�ើ�សុំំ�យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់បីី (3) ថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�កាារ ដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាាមាានពេ�លទំំនេ�រគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់។ កាារព្យាា�យាាមសមស្រ�បនឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
តាាមសំំណើ�ើសុំកា
ំ� ារសម្រ�បសម្រួ�ួលដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតិិចជាាងបីី (3) ថ្ងៃ�ៃនៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�កាារ។

បង្កើ��ន
ើ និិងចែ�ករំំលែ�ក ចំំណេះ�ះ
របស់់អ្ននក!
ប្រើ��ើប្រា�ស់់
ឡើ�ើងវិិញ

ប្តូូ�រទៅ�សម្ភាារដែ�លអាច
ប្រើ��ើឡើ�ើងវិិញបាន

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយសម្ភាាររបស់់ អ្ននក
អាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាលើ�ើកទីី ពីីរ!

កែ�ច្នៃ�ៃ
ឡើ�ើងវិិញ

កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ

បរិិច្ចាាគ

ប្រើ��ើបាន
តិិចតួ
ួ ច!

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឡើ�ើងវិិញ កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ ឬបរិិច្ចាាគសម្ភាារប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់ អ្ននក។
ដបប្លាាស្ទិិ�ច ក្រ�ឡ
និិ ងធុុង

ទទេ� • ស្អាាត • ស្ងួួ�ត

បើ�ើក
គម្រ�ប

!

កំំ ប៉ុុ�ងដែ�ក
និិ ងអាលុុយមីី ញ៉ូូ� ម

ក្រ�ដាស និិ ង
ក្រ�ដាសកាតុុង

ដបកែ�វ និិ ងក្រ�ឡ

់
ប្រ�អប់
កិិន ំ ប៉ែ�ែត!
សំ
យ
ឲ្យ

គ្មាានថង់់ ប្លាាស្ទិិ� ក សំំ ណល់់ អាហារ កម្ទេ�េចកំំទីីពីីទីីធ្លាា សំំ រាម ឬកាកសំំ ណល់់ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់។
ធុុងដាក់់ ជីីកំំប៉ុុ�សអាចម៍៍ ជន្លេ�េន

ជីីកំំប៉ុុ�ស

កាកសំំ ណល់់ ពីីផ្លែ�ែឈើ�ើ និិ ងបន្លែ�ែ

រក្សាាទីី ក្រុ� ុងឡុុងប៊ិិ� ចឲ្យយមាន
បរិិស្ថាានបៃ�តង!

កាកកាហ្វេ�េ និិ ងតម្រ�ងធ្វើ�ើ�
ពីី ក្រ�ដាស

សម្បបកស៊ុុ�ត

ស្លឹឹ� កតែ� និិ ងកញ្ចចប់់ តែ�ដែ�លមាន
សរសៃ�រុុក្ខខជាតិិ ធម្មជា
ម តិិ

កម្ទេ�េចកំំ ទីីពីីទីីធ្លាា

ធុុងធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�សនៅ�ទីី ធ្លាាខាងក្រោ��យ

ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលបញ្ជីី�របស់់ អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអាចដាក់់ និិងមិិនអាចដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងធុុងធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�សអាចមន៍៍ ជន្លេ�េន
ឬធុុងធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�សនៅ�ទីីធ្លាាខាងក្រោ��យ សូូមចូូលទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ bit.ly/lbcomposts
សម្បបកកង់់

HHW
បោះ�ះចោ�លសំំ ណល់់
លំំ នៅ�ដ្ឋាាន
ដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព

សំំរាម

កាកសំំ ណល់់ គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

កាកសំំ ណល់់ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ក្នុុ�ងផ្ទទ

ការបោះ�ះចោ�លដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពឥតគិិតថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ អ្ននករស់់ នៅ�ទីីក្រុ� ុងឡុុងប៊ិិ� ច រៀ�ៀងរាល់់ ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍ទីី 2 និិងទីី 4 នៃ�ខែ�នីី មួួយៗចាប់់ ពីីម៉ោ�ោង 9:00 ព្រឹ�ឹក
ដល់់ ម៉ោ�ោង 2:00 រសៀ�ៀលនៅ�ទីីតាំង
ំ EDCO Recycling & Transfer 2755 California Ave ។ Signal Hill, CA 90755
ក្រ�ដាស និិ ងប្លាាស្ទិិ�ក
ប្រ�ភេ�ទមិិ នអាចកែ�ច្នៃ�ៃ
ឡើ�ើងវិិញបាន

កាតុុង និិ ងប្រ�អប់់
ក្លាាហ្សេ�េ

សម្ភាារវេ�ចខ្ចចប់់

កាកសំំ ណល់់ ក្នុុ�ងផ្ទទ

គិិ តមុុនពេ�លអ្នន កបោះ�ះបោ�ល
គ្មាានសំំ ណល់់ ប្រ�ភេ�ទអាចកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញបាន កាកសំំ ណល់់ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ សំំ ណល់់ ធំំសំំពីីងសំំ ពោ�ង ឬមានទំំហំំធំំពេ�ក។

ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមនៅ�គេ�ហទំំព័័ រ longbeach.gov/lbrecycles

ថ្នាា�ក់់ដំំបូូងដែ�លកំំណត់់ប្រ�ភេ�ទជាាមុុន
បាានបង់់ថ្លៃ�ៃប្រៃ��សណីីយ៍៍អាាមេ�រិិករួួចរាាល់់
LONG BEACH, CA
លិិខិិតអនុុញ្ញាា�តលេ�ខ 1
ទីីក្រុ� ុងឡុុងប៊ិិ� ច
ការិិយាល័័យសាធារណការ
និិងសេ�វាកម្មមបរិស្ថាាន
ិ

2929 E WILLOW ST
LONG BEACH CA 90806-2303

EILEEN DOVER
9876 UNEIDA PL
LONG BEACH CA 90802

Take our survey!

ការស្ទទង់់មតិិ ប្រ�មូូ លសំំ ណល់់
អាហារ និិ ងកម្ទេ�េចកំំ ទីីពីីទីី
ធ្លាានៅ�តាមចិិ ញ្ចើ�� ម
ើ ថ្ននល់់
សម្រា�ប់់ លំំនៅ�ឋានលក្ខខណៈៈ
មួួ យគ្រួ�ួសារ

Are you a single-family resident living in Long Beach? Take our 10-minute survey to help
the City implement a State-mandated food scraps and yard debris curbside collection
program as required by California Senate Bill 1383.
ធ្វើ�ើ�ការស្ទទង់់មតិិ របស់់ យើ�ើង!

តើ�ើអ្ននកជាាអ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលំំនៅ�ៅដ្ឋាា�នលក្ខខណៈៈមួួយគ្រួ�ួសាារដែ�លកំំពុុងតែ�រស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងឡុុងប៊ិិ�ចមែ�នទេ�? សូូមចំំណាាយពេ�លធ្វើ�ើ�កាារស្ទទង់់មតិិ 10 នាាទីី ដើ�ើម្បីី�ជួួយ
ទីីក្រុ�ុងអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីប្រ�មូូលសំំណល់់អាាហាារ និិងកម្ទេ�េចកំំទីីពីីទីីធ្លាា�តាាមចិិញ្ចើ�ើ�មថ្ននល់់ ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�ោយរដ្ឋឋ ដូូចដែ�លបាានតម្រូ�ូវក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ាងច្បាា�ប់់ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាា
កាាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា� ឆ្នាំំ�1383 (California Senate Bill 1383)។

¡Participa en nuestra encuesta!
¿Es usted un residente de Long Beach que vive en un hogar unifamiliar? Participa en nuestra encuesta de 10
minutos para ayudar a la Ciudad a implementar un programa de recolección en la acera de restos de comida y
recortes del jardín requerido por el Proyecto de Ley 1383 del Senado de California.

Sagutan ang aming survey!
Ikaw ba ay residenteng kabilang sa isahang-pamilya na nakatira sa Long Beach? Sagutan ang aming 10-minutong
survey upang tulungan ang Lungsod na ipatupad ang programa ng pangongolekta ng mga tirang pagkain at
basura sa bakuran na ipinag-uutos ng Estado alinsunod sa Bill ng Senado ng California 1383.

ព្រឹ�ឹ ត្តិ�ិ ការណ៍៍នាពេ�លខាងមុុខ
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ថ្ងៃ�ៃទីី 14 & 28 ខែ�ឧសភា | 9 ព្រឹ�ឹក - 2 រសៀ�ៀល៖ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ប្រ�មូូលសំំ រាមមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក្នុុ�ងផ្ទះះ� (HHW) និិង កាកសំំ ណល់់ គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
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ថ្ងៃ�ៃទីី 11 មិិ ថុុនា | 10:30 ព្រឹ�ឹក - 12:30 ថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ ៖ សិិក្ខាា សាលាស្ដីី�ពីីការធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�ស
នៅ�ផ្ទះះ� (ធ្វើ�ើ�បទបង្ហាាញជាភាសាអង់់ គ្លេ�េស)
ថ្ងៃ�ៃទីី 11 មិិ ថុុនា | 1:30 រសៀ�ៀល - 3:30 រសៀ�ៀល៖ សិិក្ខាា សាលាស្ដីី�ពីីការធ្វើ�ើ�ជីី កំំប៉ុុ�ស
នៅ�ផ្ទះះ� (ធ្វើ�ើ�បទបង្ហាាញជាភាសាអេ�ស្ប៉ាា�ញ)
ថ្ងៃ�ៃទីី 11 & 25 មិិ ថុុនា | 9 ព្រឹ�ឹក - 2 រសៀ�ៀល៖ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ប្រ�មូូលសំំ រាមមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក្នុុ�ងផ្ទះះ� (HHW) និិង កាកសំំ ណល់់ គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
ថ្ងៃ�ៃទីី 18 មិិ ថុុនា | 8 ព្រឹ�ឹក - 10 ព្រឹ�ឹក*៖ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ច្រៀ��ៀកសំំ រាមជាបន្ទះះ�តូូចៗដោ�យ
ឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
*រថយន្តតដឹឹកចម្រៀ��ៀកសំំ រាមនៅ�នឹឹ ងកន្លែ�ែងរហូូតដល់់រថយន្តតដាក់់ សំំរាមពេ�ញ។
ថ្ងៃ�ៃទីី 21 ខែ�មិិ ថុុនា | 3 រសៀ�ៀល - 4:30 រសៀ�ៀល៖ សិិក្ខាា សាលាស្ដីី�ពីីការកែ�ច្នៃ�ៃ
ឡើ�ើងវិិញត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ LB
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ថ្ងៃ�ៃទីី 9 & 23 កក្កកដា | 9 ព្រឹ�ឹក - 2 រសៀ�ៀល៖ ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ប្រ�មូូលសំំ រាមមាន
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក្នុុ�ងផ្ទះះ� (HHW) និិង កាកសំំ ណល់់ គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ

