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ក្នុុ�ងច្្បាប់់នេះ�ះ

រដូូវឈប់់សំរា
ំ កគ្មាាន
� កាកសំំណល់់

1
ថ្ងៃ�ឈ
ៃ ប់់សំរា
ំ ក កាកសំំណល់តិ
់ ច
ិ

សូូមបញ្ចចប់ឆ្នាំ
់ �នេះ�
�ំ ះដោ�យបន្តតរនូូវវការកែ�ច្នៃ�ឡើៃ �ើងវិិញត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�វូ និិងជួួយបង្កើ�ើ�តរដូូវឈប់់
សម្រា�កដែ�លមានកាកសំំណល់តិ
់ ច
ិ !

អំំណោ�យបរិិស្ថាា�នមេ�ត្រី�ី

2

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ខាងមុុខ

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ កែ�ច្នៃ�ៃដើ�ើមឈើ�ើប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�

3

កម្មមវិិធីីកែ�ច្នៃ�ៃ ដើ�ើមឈើ�ើប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� របស់់ទីីក្រុ�ុងឡុុង

អាហារនិិរន្តតភាព

3

ប៊ិិ�ច ផ្តត ល់់ជូូ នដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ នូូ វទីីកន្លែ�ែងងាយ

អាហារនិិរន្តតភាព

3

គន្លឹះះ��សំំរាប់់របស់់សល់់

4

ខិិត្តតប័័ណ្ណណកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ
Translations available
on website.
Traducciones disponibles
en el sitio web.
Magagamit ang mga
pagsasalin sa website.

ស្រួ�ួ លក្នុុ�ងការបោះ�ះចោ�លដើ�ើមឈើ�ើ នាថ្ងៃ�ៃ ឈប់់
សម្រា�កដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ ។ ដើ�ើមឈើ�ើដែ�លមាន
ជីីវិិត ត្រូ�ូ វបានបញ្ជូូ� នទៅ�កន្លែ�ែងកាប់់ឈើ�ើ ហើ�ើយ
ប្រែ��អោ�យទៅ�ជាកំំរាស់់ទេ�សភាព ឬកន្លែ�ែងបំំ
លែ�ងជីីវម៉ាា�ស សម្រា�ប់់បង្កើ�ើ�តថាមពល។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃ សៅ�រ៍៍ទីី ២៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១
(បុុណ្្យគ្រឹ�សម៉ាា
ឹ
�ស់)់ និិងថ្ងៃ�ៃ សៅ�រ៍៍ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ១
ខែ�មករា ឆ្នាំំ� ២០២២ (ថ្ងៃ�ៃ ចូូ លឆ្នាំំថ្មី
� )៖
ី�
• មិិនប្រ�បូូ លសំំរាម និិងរបស់់កែ�ច្នៃ�ៃ បាន
ឡើ�ើងវិិញឡើ�ើយ
• មិិនបោ�សថ្ននល់់ និិងអ្វីី�ៗដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងការចតរថយន្តត ឡើ�ើយ
• នៅ�តែ�អនុុវត្តត ចំំពោះ�ះម៉ែ�ែត្រ�ចំំណត លុះះ�
ត្រា�តែ�ម៉ែ�ែត្រ�ចំំណតនោះ�ះចែ�ងថា "លើ�ើក

ទម្លាាក់
� ់ដើ�ើមឈើ�ើថ្ងៃ�ៃ ឈប់់
សម្រា�ករបស់់អ្ននក នៅ�ទីីតាំំង
មួួ យក្នុុ�ងចំំណោ�មទីតាំំងងាយ
ី
ស្រួ�ួ លទាំំង ១២ ទូូ ទាំំងក្រុ�ុង:

longbeach.gov/lbrecycles

ការរំំលឹក
ឹ អំំពីសេ�
ី វាកម្មមនាថ្ងៃ�ឈ
ៃ ប់់សម្រា�ក

12/26/21 - 1/7/22
ប្រ�មូូ លតាមចិិញ្ចើ�ើ�មផ្លូូ� វ:
1/8/22

លែ�ង នៅ�ថ្ងៃ�ៃ ឈប់់សម្រា�ក" ។
មិិនមានការផ្លាា�ស់់ប្តូូ� រសេ�វាកម្មមឡើ�ើយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃ
សុុក្រ�ទីី ២៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១ (មុុនថ្ងៃ�ៃ គ្រឹ�ស
ឹ
ម៉ាា�ស់)់ និិងថ្ងៃ�ៃ សុុក្រ�ទីី ៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១
(មុុនថ្ងៃ�ៃ ចូូ លឆ្នាំំថ្មី
� )។
ី�
សូូ មចងចាំំថា កុំំផ្ទុ
� ុ�កលើ�ើសចំំណុះះ� ទៅ�ក្នុុ�ង
រទេះ�ះ ដែ�លអាចកែ�ច្នៃ�ៃ និិងរទេះ�ះសំំរាម។ កាត់់

ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែ មនៅ�:
longbeach.gov/lbrecycles

បន្ថថ យ និិងប្រើ��ើឡើ�ើងវិិញ នៅ�ពេ�លណាដែ�ល
អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន!

មានសំំណួរួ ឬត្រូ�វូ ការពត៌៌មានបន្ថែ�ម
ែ ? សូូមមើ�ើលគេ�ហទំំព័រ័ longbeach.gov/lbrecycles ឬទូូរស័័ព្ទទ 562-570-2876
ដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ព័័ត៌៌មាននេះ�ះជាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េ�ង ឬស្នើ�ើ�សុំំ�នូូវការសម្រ�បសម្រួ�ួលសមហេ�តុុផលណាមួួយ, សូូមទាក់់ទងក្រ�សួួងសាធារណៈៈការ តាមអ៊ីី�ម៉ែ�ែល
@LBRecycles

lbrecycles@longbeach.gov ឬទូូរស័័ព្ទទ 562-570-2850. ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យច្្បាស់់ថាបាន ឬមាន សូូមស្នើ�ើ�សុំំ�ជាមុុនយ៉ាា�ងតិិច បីី (៣) ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។ នឹឹងមាន
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលសមហេ�តុុផល ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងសំំណើ�ើដែ�លបានធ្វើ�ើ� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតិិចជាងបីី (៣) ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។
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របៀ�ៀប:

រុំំ�សៀ�ៀវភៅ�ជាមួួយនឹឹង សំំ
ភារៈ� ដែ�លប្រើ��ើវិិញបាន

អំំណោ�យនៃ�ការផ្តតល់ឱ្
់ យ្ តិិច

សាកល្្បងគំំនិត
ិ ច្នៃ�ប្រ�
ៃ ឌិិតទាំំងនេះ�ះ, ដោ�យផ្តតល់កា
់ ដូូដែ�លមានកាកសំំណល់ទា
់ បដើ�ើម្្បីទាក់
ី
ទា
់ ញមិិត្តត
ភក្តិិ� និិងក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ររបស់់អ្ននកនៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�
� ះ!

ការប្រើ��ើសម្ភាា�រៈ�រុំំ�ឡើ�ើងវិិញ
អ្ននកអាចធ្វើ�ើឱ្
� ្យកាដូូ របស់់អ្ននក មានលក្ខខ ណៈៈ

កាត់់បន្ថថ យកាកសំំណល់់វេេចខ្ចចប់់ផងដែ�រ!

ត្្យមើ�ើលការណែ�នាំំជាជំំហានៗ អំំពីីរបៀ�ៀបរុំំ�

គំំនិិតអំំណោ�យ DIY

សៀ�ៀវភៅ� ដោ�យប្រើ��ើក្រ�ណាត់់នៅ�ខាងឆ្វេ�េង!

ការជំំនួួ សលើ�ើការរុំក្រ�ដាស់់តាមបែ�បប្រ�ពៃ�ណីី
ំ�
ភាពនេះ�ះ ដោ�យប្រើ��ើកន្សែ�ែ�ងដៃ�, បង់់រុំំ�,

តាមអ៊ីីនធឺឺ
� ណិិត, ការទិិញក្នុុ�ងស្រុ�ុកក៏៏ជួួ យ

ពិិសេ�សជាងមុុន ដោ�យរុំំ�វាក្នុុ�ងសម្ភាា�រៈ�ដែ�ល

អាចប្រើ��ើវិិញបាន ឬអាចកែ�ច្នៃ�ៃ បាន។ សូូ មពិិនិិ

សូូមសាកល្្បងវិិធីីរុំំ� ដែ�លមាននិិរន្តតរ

មូូ លដ្ឋាា�ន, ជាជម្រើ��ើសជំំនួួ សការទិិញទំំនិិញ

ដែ�លមាននិិរន្តត រភាពផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត រួួ មមាន
កាសែ�តកែ�ច្នៃ�ៃ , ទស្្សនាវដ្តីី�ចាស់់
, ប្រ�តិិទិិន

កាដូូ សិិប្្បកម្មមស្រ�ស់់ស្អាា�ត ដូូ ចជាងពាងកែ�វ
និិងនិិរន្តត រភាព ដែ�លប្រើ��ើរួួ ចនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់

អ្ននក - គ្រា�ន់់តែ�ចងចាំំថា លាង និិងសម្ងួួ� តពួួ ក
គេ�ជាមុុនសិិន! គំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតមួួ យចំំនួួ ន រួួ ម
មានអំំបិិលងូូ តទឹឹកនិិងស្កក រលាយឃុុកឃីី
,

កន្សែ�ែ�ងតែ�, ឬកន្សែ�ែ�ង!

និិងកាបូូ ប ដែ�លអាចប្រើ��ើឡើ�ើងវិិញបាន។

ជហ
ំ ៊ាន 1: លាតក្រណាត ដ
់ ែល

កាតថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�កដែ�លអាចកែ�ច្នៃ�ៃបាន

និិងឧបករណ៍៍បំំលែ�ងប្រេ��ងសំំខាន់់ៗ។

ឆ្នាំំនេះ�ះសូូ
�
មផ្ញើ�ើកាតថ្ងៃ
�
�ៃ ឈប់់សម្រា�ក ដែ�ល

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតនិិងចែ�ករំំលែ�កបទពិិសោ�ធន៍៍

បង្វិិ�លជារាងពេ�ជ្រ�, ហើ�ើយដាក់់
សៀ�ៀវភៅ�ដោ�យដាក់់ផ្នែ�ែកខាង
មុុខឡើ�ើង។

អាចយកទៅ�កែ�ច្នៃ�ៃ ដើ�ើម្្បីីប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិិញ
១០០%! ឬរឹឹតតែ�ប្រ�សើ�ើរជាងនេះ�ះ — ប្រើ��ើ

របស់់ដែ�លគ្មាា�នក្រ�ដាស់់ ហើ�ើយផ្ញើ�កាតថ្ងៃ
ើ�
�ៃ

ឈប់់សម្រា�កតាមអ៊ីីនធឺឺរណឹឹ
�
ត ឬផ្តត ល់់នូូ វការ

ដូូ ការឈប់់សម្រា�កនៅ�លើ�ើបណ្តាា�ញសង្គគ ម។

ទិិញក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា�ន

ជំំហ៊ាា�ន 2: យកជ្រុ�ុងខាងក្រោ��ម
និិងខាងលើ�ើ មកចំំកណ្តាា�ល
សៀ�ៀវភៅ�ដោ�យត្រួ�ួ តលើ�ើពួួ កវា។
តោ�ង ជ្រុ�ុងនៃ�ផ្នែ�ែកខាងលើ�ើ នៅ�

ស៊ុុ�ប ឬកាកាវលាយ, កែ�វនិិងរុុកជាតិិ
, ទៀ�ៀន

របស់់របរដែ�លមើ�ើលឃើ�ើញឬមានរូូ បរាង មិិន

មែ�នជាមធ្យោ�ោ�បាយតែ�មួួ យគត់់ ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�អោ�
យមាន ការរីីករាយថ្ងៃ�ៃ ឈប់់សម្រា�កប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��
ទេ�។ ពិិចារណាអំំពីីការស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ជាមួួ យអង្គគ

ការតាមមូូ លដ្ឋាា�ន ឬបរិិច្ចាា�គទៅ�បុុព្វវហេ�តុុសំំ
ខាន់់ៗចំំពោះ�ះមិិត្តត ភក្តិិ� ឬសមាជិិកគ្រួ�ួ សារ។

ដើ�ើរទិិញឥវ៉ាា�ន់់នៅ�អាជីីវកម្មមខ្នាា�តតូូ ច ដូូ ចជា

អ្ននក ក៏៏អាចផ្តត ល់់អំំណោ�យបទពិិសោ�ធន៍៍ ដូូ ច

សិិប្្បកម្មម និិងផ្្សារកសិិករដើ�ើម្្បីស្វែី �ែងរកកាដូូ

ជាសំំបុុត្រ�ប្រ�គំំតន្ត្រី,�ី�ថ្នាា�ក់់ចម្អិិនអាហារ,
�
រាត្រី�ី

ដែ�លមានតែ�មួួ យប្រ�ភេ�ទ និិងគាំំទ្រ�អាជីវី កម្មម

ភាពយន្តត , និិងព្រឹ�ត្តិិ�ឹ ការណ៍៍ផ្សេ�េ�ងៗទៀ�ៀត!

ជំំហ៊ាា�ន 3: បត់់ជ្រុ�ុងខាងឆ្វេ�េង និិងស្តាំឆ្ពោះ�ះ
ំ� ��

ជំំហ៊ាា�ន 4: យកជ្រុ�ុងខ
ឆ្វេ�េងនិិងស្តាំមកជួួ
ំ�
ប
គ្នាា� ហើ�ើយចងពួួ កវា ចំំ
កណ្តាា�ល។ បន្ថែ�ែ មផ្កាា�
ស្ងួួ� ត (ស្រេ��ចចិិត្តត)
មុុនពេ�លភ្ជាា�ប់់ជ្រុ�ុង
មួួ យគ្នាា�ជាលើ�ើកចុុង
ក្រោ��យ

ទៅ�កណ្តាា�លផ្ដេ�េ កនៃ�ក្រ�ណាត់់។ គំំនិិតកាដូូ រ DIY

ពីីក្រោ��មដើ�ើម្្បីីមើ�ើលទៅ�ស្អាា�ត
ជាង។

មានសំំណួរួ ឬត្រូ�វូ ការពត៌៌មានបន្ថែ�ម
ែ ? សូូមមើ�ើលគេ�ហទំំព័រ័ longbeach.gov/lbrecycles ឬទូូរស័័ព្ទទ 562-570-2876
ដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ព័័ត៌៌មាននេះ�ះជាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េ�ង ឬស្នើ�ើ�សុំំ�នូូវការសម្រ�បសម្រួ�ួលសមហេ�តុុផលណាមួួយ, សូូមទាក់់ទងក្រ�សួួងសាធារណៈៈការ តាមអ៊ីី�ម៉ែ�ែល
@LBRecycles

lbrecycles@longbeach.gov ឬទូូរស័័ព្ទទ 562-570-2850. ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យច្្បាស់់ថាបាន ឬមាន សូូមស្នើ�ើ�សុំំ�ជាមុុនយ៉ាា�ងតិិច បីី (៣) ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។ នឹឹងមាន
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលសមហេ�តុុផល ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងសំំណើ�ើដែ�លបានធ្វើ�ើ� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតិិចជាងបីី (៣) ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។

The

LBRECYCLER
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ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ខាងមុុខ

ញ៉ាំំ,� ផឹឹក និិងកាត់់បន្ថថយកាកសំំណល់់

សិិក្ខាា�សាលា

ពេ�លអ្ននករៀ�ៀបចំំការជួួបជុំំថ្ងៃ� �ឈ
ៃ ប់់សម្រា�ករបស់់អ្ននក, សូូមពិនិ
ិ ត្
ិ យ្ មើ�ើលគំំនិិតទាំំងនេះ�ះ ក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយកាក

ជូូននូូវ សិិក្ខាា�សាលាតាមអ៊ីី�នធឺឺរណឹឹត ឥតគិិត

ពេ�លអ្ននករៀ�ៀបចំំការជួួបជុំំថ្ងៃ� �ឈ
ៃ ប់់សម្រា�ករបស់់អ្ននក, សូូមពិនិ
ិ ត្
ិ យ្ មើ�ើលគំំនិិតទាំំងនេះ�ះ ក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយកាក

យើ�ើងមានក្តីី�សោ�មនស្្សរីីករាយក្នុុ�ងការផ្តតល់់

សំំណល់់អាហារ ដើ�ើម្បី្ អ្ននកអាចសន្
ី
សំំប្រា�
្
ក់់, សាកល្្បងរូប
ូ មន្តតថ្មីៗ
�ី និិងច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតជាមួួយអាហារដែ�លនៅ�សល់់

ថ្លៃ�ៃ ជាបន្តតរបន្ទាា�ប់់ ដើ�ើម្្បីីជួួយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនៅ�

សំំណល់់អាហារ ដើ�ើម្បី្ អ្ននកអាចសន្
ី
សំំប្រា�
្
ក់់, សាកល្្បងរូប
ូ មន្តតថ្មី�ី និិងច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតជាមួួយអាហារដែ�លនៅ�សល់់!

ទីីក្រុ�ុងឡងប៊ិិ�ច ឱ្្យកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញបានត្រឹ�ឹម
ត្រូ�ូវនិិងកាត់់បន្ថថយកាកសំំណល់់។ សិិក្ខាា�

សាលារួួមមានកាត់់បន្ថថយកាកសំំណល់់នៅ�

ផ្ទះះ�, កែ�ច្នៃ�ៃត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ Recycle Right LB, ធ្វើ�ើ�
វាដោ�យខ្លួួ�នឯង (DIY) ការសំំអាតពណ៌៌

បៃ�តង និិងមានសុុវត្ថិិ�ភាព, និិងការធ្វើ�ើ�ជីីកំំប៉ុុ�
សនៅ�ផ្ទះះ�។ ចូូលគេ�ហទំំព័័រ

longbeach.gov/lbrecycles ដើ�ើម្្បីីចុះះ�
ឈ្មោះ�ះ��។

ព្រឹ�ឹតិ្តត�ការណ៍៍ HHW

រៀ�ៀបចំំផែ�នការជាមុុនហើ�ើយទិិញទំំនិិញក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាា�ន

រៀ�ៀបចំំផែ�នការជាមុុនហើ�ើយទិិញទំំនិិញក្នុុ�ង
មូូលដ្ឋាា�ន

មុុនពេ�លរៀ�ៀបចំំពិិធីី ជប់់លៀ�ៀងថ្ងៃ�ៃ ឈប់់

រូូ បមន្តត នេះ�ះប្រើ��ើឱសថដែ�លនៅ�សល់់
, ប្រើ��ើវត្ថុុ�

កាត់់បន្ថថ យកាកសំំណល់់អាហារនៅ�លើ�ើតុុ។

ឥតខ្ចោះ�ះ��!

សម្រា�ករបស់់អ្ននក ប្រើ��ើគន្លឹះះ��ទាំំងនេះ�ះដើ�ើម្្បីី

•

សូូ មប៉ាា�ន់់ប្រ�មាណ ថាតើ�ើអ្ននកនឹឹងមាន

ជឺឺឡេ�ស មានលទ្ធធភាព បោះ�ះចោ�លកាក សំំណល់់

ភ្ញៀ�ៀ�វប៉ុុ�ន្មាា�ននាក់់
, ហើ�ើយរៀ�ៀបចំំផែ�នការ

គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ង

តាមនោះ�ះ។ សាកល្្បងប្រើ��កម្មមវិិធីីរៀ�ៀបចំំ
ើ

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍បោះ�ះសំំរាមចោ�លក្នុុ�ងមូល
ូ ដ្ឋាាន
�

អាហារតាមអ៊ីីនធឺឺ
� ណិិត។

របស់់យើ�ង
ើ នៅ�ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍ទីី ២ និិងទីី ៤* រៀ�ៀង រាល់់
Center (2755 California Ave. Signal Hill,

•

អាចយករបស់់រដែ�លនៅ�សល់់ ទៅ�ផ្ទះះ�។

២:០០ រសៀ�ៀល។ សម្រា�ប់់

បាន និិងវិិធានការសុុវត្ថិិ�ភាព COVID-19
សូូមចូូលមើ�ើល

longbeach.gov/lbrecycles.
*និិងបិិទនូូវព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ HHW នាថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍

ខ្លះះ� ដោ�យសារថ្ងៃ�ៃឈប់់សម្រា�ក។ សូូមពិិនិិ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ភ្ញៀ�ៀ�វរបស់់អ្ននកឱ្្យយកប្រ�អប់់
ដែ�លអាចប្រើ��ើវិិញបាន ដើ�ើម្្បីឱ្
ី ្យពួួ កគេ�

CA 90755) ចាប់់ពីីម៉ោ�ោ�ង ៩:០០ ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោ�ង
បញ្ជីី�ពេ�ញលេ�ញនៃ�របស់់របរដែ�លទទួួលយក

ដើ�ើម្្បីីបងា្កករកាកសំំណល់់អាហារ លើ�ើស

លុុប នៅ�ក្នុុ�ងការជួួ បជុំំបន្ទាា
� �ប់់របស់់អ្ននក

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រុ�ុងឡុុងប៊ិិ�ច និិងក្រុ�ុងឡូូសអេ�ន

ខែ�នៅ� EDCO Recycling and Transfer

•

ឡុុងប៊ិិ�ច មានផ្្សារកសិិករជាច្រើ��ើនពេ�ញ
មួួ យឆ្នាំំ� ដើ�ើម្្បីទិិី ញផលិិតផលក្នុុ�ងមូូ ល
ដ្ឋាា�នស្រ�ស់់ៗ! ដើ�ើរទិិញឥវ៉ាា�ន់់នៅ�ទីីនេះ�ះ

នឹឹងជួួ យគាំំទ្រ�ដល់់កសិិករ ក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាា�ន
និិងកាត់់បន្ថថ យកាកសំំណល់់វេេចខ្ចចប់់។

ត្្យមើ�ើលគេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើងសម្រា�ប់់

ស្រ�ឡាញ់់របស់់ដែ�លនៅ�សល់់របស់់អ្ននក

គន្លឺះះ��កាត់់បន្ថថយកាកសំំណល់់

រកមើ�ើលវិិធីីប្រើ��ើគ្រឿ��ឿងផ្្សំំ ដែ�លនៅ�សល់់?

ព័័ត៌៌មានថ្មីី�ៗ។

ដាក់់ស្លាា�កកាកសំំណល់់របស់់អ្ននក!
បង់់ស្អឹឹ�ត និិងហ្វឺឺ�ត sharpie គឺឺជាឧបករណ៍៍
សន្្សំំសំំចៃ�អាហារពីីរប្រ�ភេ�ទដែ�លអាចជួួយ

អ្ននកកាត់់បន្ថថយកាកសំំណល់់អាហារបាន។

ដាក់់ស្លាា�កឈ្មោះ�ះ��លើ�ើប្រ�អប់់អាហាររបស់់អ្ននក
និិងកាលបរិិច្ឆេ�េទដែ�លអ្ននកខ្ចចប់់វា ដើ�ើម្្បីីតាម

ដែ�លប្រើ��ើឡើ�ើងវិិញបាន, ហើ�ើយធ្វើ�ជា
ើ� កាដូូ ល្អអ

មើ�ើលរូូ បមន្តត ប្រេ��ងអូូ លីវី ដែ�លចាក់់បញ្ចូូ� លទៅ�
លើ�ើរស់់ជាតិិត្រឹ�ឹមត្រូ�ូ វ, ឬរក្្សាទុុកឱសថស្រ�ស់់
ដោ�យដាក់់ផ្នែ�ែកនីីមួួ យៗ ទៅ�ក្នុុ�ងថាសទឹឹក

កក, បន្ថែ�ែ មទឹឹកបន្តិិ�ច, ហើ�ើយបង្កកកវាសម្រា�ប់់
ខែ�ខាងមុុខនេះ�ះ។

អ្វីី�ដែ�លអ្នន កត្រូ�ូ វការ៖
•

ពាង ឬដបកែ�វស្អាា�ត និិងស្ងួួ� ត ១

•

ប្រេ��ងអូូ លីីវដើ�ើមបន្ថែ�ែ ម ១ ពែ�ង

•

មែ�កឈើ�ើស្រ�ស់់

៣-៤

thyme ឬ rosemary

មែ�ក

ដូូ ចជាមែ�កឈើ�ើ

មុុនពេ�លបោះ�ះចោ�លសំំណល់់បន្លែ�ែទាំំងនោះ�ះ

នៅ�ក្នុុ�ងខ្ទះះ� បើ�ើកកំំដៅ�អោ�យទាប, ដាំំប្រេ��ងអូូ លីវី

ដែ�លចម្អិិ�នរួួច នឹឹងរក្្សាទុុកក្នុុ�ងទូូទឹឹកកកបាន

បង្កកក និិងទុុកប្រើ��ើនៅ�ទូូ ទាំំងរដូូ វរងារ។ ហើ�ើយ

ឱសថចេ�ញពីីប្រេ��ង ហើ�ើយចាក់់វាចូូ លក្នុុ�ងពាង

១-៣ ខែ�។

ប៉េ�េស្តូូ� ដោ�យដាក់់ការ៉ុុ�តពីីលើ�ើ? ឆ្ងាា�ញ់ណាស់់
់
!

ដានថារបស់់ឆ្ងាា�ញ់់អ្ននក នៅ�ក្នុុ�ងទូូទឹឹកកក ឬម៉ាា�
សីីនបង្កកក ប៉ុុ�ន្មាា�នថ្ងៃ�ៃហើ�ើយ! ជាទូូទៅ�អាហារ

ចោ�ល, ធ្វើ�ឱ្
ើ� ្យស៊ុុ�បឆ្ងាា�ញ់់ ដែ�លអ្ននកអាចស្តុុ�ក

រយៈៈពេ�ល ៣-៥ ថ្ងៃ�ៃ និិងនៅ�ក្នុុ�ងទូូរបង្កកកបាន

តើ�ើអ្ននកដឹឹងទេ�ថា អ្ននកអាចចៀ�ៀនស្លឹឹ�កខ្ទឹឹ�ម ឬធ្វើ�ើ�

និិងឱសថឱ្្យពុះះ�រយៈៈពេ�ល ២០ នាទីី។ ច្រ�បាច់់
ឬដបកែ�វ, ដាក់់មែ�កឈើ�ើ សម្រា�ប់់តែ�ងលំំអរ។
រីីករាយ ឬប្រើ��ើវាបានរយៈៈពេ�លពីីរសប្តាា�ហ៍៍។

មានសំំណួរួ ឬត្រូ�វូ ការពត៌៌មានបន្ថែ�ម
ែ ? សូូមមើ�ើលគេ�ហទំំព័រ័ longbeach.gov/lbrecycles ឬទូូរស័័ព្ទទ 562-570-2876
ដើ�ើម្្បីីស្នើ�ើ�សុំំ�ព័័ត៌៌មាននេះ�ះជាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េ�ង ឬស្នើ�ើ�សុំំ�នូូវការសម្រ�បសម្រួ�ួលសមហេ�តុុផលណាមួួយ, សូូមទាក់់ទងក្រ�សួួងសាធារណៈៈការ តាមអ៊ីី�ម៉ែ�ែល
@LBRecycles

lbrecycles@longbeach.gov ឬទូូរស័័ព្ទទ 562-570-2850. ដើ�ើម្្បីីធានាអោ�យច្្បាស់់ថាបាន ឬមាន សូូមស្នើ�ើ�សុំំ�ជាមុុនយ៉ាា�ងតិិច បីី (៣) ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។ នឹឹងមាន
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលសមហេ�តុុផល ដើ�ើម្្បីីឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងសំំណើ�ើដែ�លបានធ្វើ�ើ� ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតិិចជាងបីី (៣) ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។

CITY OF LONG BEACH
PUBLIC WORKS
ENVIRONMENTAL SERVICES BUREAU
2929 E WILLOW ST
LONG BEACH CA 90806-2303

EILEEN DOVER
9876 UNEIDA PL
LONG BEACH CA 90802

RECYCLE
EMPTY • CLEAN • DRY
Flatten
boxes!

ដបប្លាា�ស្ទិិ�ច ថូូ និិងធុុង
ជាប់់គំរំ ប!

កុដា
ំ ក់របស់

របរទាំងនេ
ះ on!
Lids
ចូល កង
្នុ ថង់
ប្លាស្ទិច

កំំប៉ុុ�ងលោ�ហធាតុុ

ក្រ�ដាស និិង

កែ�វ, ដប

និិងអាលុុយម៊ីី�ញ៉ូូ�ម

កេ�សកាតុុង

និិងពាង

�ា
� ស្អាត
ី ម
អាលុុយមីញ៉ូូ

រុំ�អណោ�
ំ
យក្រ�ដាស់
់ 100%

់
ប្រ�អប់

!
ំ
សំប៉ែ�ែត

ប្រើ��ើឡើ�ើងវិិញ

ធុងសំរាម

ប្ររើ បស់របរទាំងនេះឡើងវិញ នៅពល
េ ដល
ែ អាចធបា
ើ្វ ន!

របស់របរដល
ែ មិនអាចប្រឡ
ើ ង
ើ វិញបានទេ ចូលទៅក្នុងធុងសំរាម

កាកសំំណល់់គ្រោះ��ះថ្នាា�ក់់ក្នុុ�ងផ្ទះះ�
ខ្សែភ្លង
ើ ត្រវូ តែបោះចោលនៅឯពត្ត
ឹ្រ កា
ិ រណ៍ HHW

ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ម
ែ ទៀ�ៀត តាមគេ�ហទំំព័រ័ longbeach.gov/lbrecycles

