Bản Tin của Cơ Quan Tiện Ích Bellevue
Thông tin về dịch vụ cấp thoát nước, nước thải và rác thải của quý vị

Số 4, năm 2022

Bí Quyết để có Lễ Hội Halloween Không
Lãng Phí
Quý vị đang cần ý tưởng cho các món đồ thủ công và công thức cho dịp
Halloween? Hãy thử áp dụng các mẹo tổ chức không lãng phí sau đây, để
tận hưởng niềm vui tại nhà vào ngày lễ này và vẫn bảo vệ môi trường.

Bí Quyết cho Đồ Thủ Công
Làm trang phục hóa trang người máy từ thùng
bìa các tông:
Khoét lỗ trên một chiếc thùng để xỏ đầu và cánh
tay qua. Trang trí bằng giấy loại, bút dạ màu và nắp
chai. Dùng một chiếc hộp nhỏ hơn để làm mũ. Trải
phẳng và tái chế thùng các-tông khi dùng xong.
Dơi từ Cuộn Giấy Vệ Sinh:
Tô màu các cuộn giấy vệ sinh, sau đó dùng hộp bìa
các tông hoặc giấy loại để khoét thành hình đôi
cánh. Vẽ mặt dơi và treo bằng dây. Sau khi quý vị
dùng xong món đồ hình dơi này thì có thể tái chế
giấy và bìa các tông.

Công Thức Món Ăn Ngon Miệng
Đèn Lồng bằng Ớt Chuông Nhồi:
Trước khi quý vị nhồi công thức yêu thích của mình
trong trái ớt chuông, hãy cẩn thận khoét thành
khuôn mặt đèn lồng. Vừa không lãng phí, vừa ngon
miệng!

Ma bằng chuối:
Cắt đôi trái chuối để dựng nửa trái chuối trên phần
cắt phẳng và dùng các viên sô cô la làm mắt và
miệng. Vỏ chuối có thể cho vào thùng ủ phân trộn.

Gây ô nhiễm mới là đáng sợ! Hãy nhớ rằng tái chế đúng cách là rất quan
trọng. Vỏ kẹo và túi ni lông cần cho vào thùng rác sinh hoạt. Tuyệt đối không
bỏ nhựa và ni lông vào thùng ủ phân trộn. Quý vị cũng có thể bỏ đi nếu đó là
loại rác cần cho vào thùng rác sinh hoạt.

Lớp Học Cộng Đồng
Sống Xanh Hơn
Mùa thu và đông năm nay, chúng tôi
sẽ tổ chức các lớp học cộng đồng
miễn phí để giúp quý vị có những lựa
chọn bền vững tại nhà. Các lớp học
thực hành “Sống Xanh Hơn” (Greener
Living) vốn được ưa chuộng và được
cập nhật đều đặn dựa trên nhu cầu
và mối quan tâm của mọi người. Các
chủ đề hiện tại cho lớp học thực
hành bao gồm:
 Ủ Phân Trộn Bên Lề Đường và
Hơn Thế Nữa
 Nhựa: Vấn Đề và Các Khả Năng
 Dọn Vệ Sinh An Toàn Hơn và Tổ
Ấm Lành Mạnh
 Giảm Lãng Phí Thực Phẩm
 Siêu Nhân Phân Loại Rác
 Mua Sắm Bền Vững
Để xem danh sách và ngày giờ tổ
chức các lớp học, xin truy cập
BellevueWA.gov/greener-livingclasses.
Quý vị phải ghi danh để theo học
các lớp này. Để ghi danh, xin gởi
email về recycle@bellevuewa.gov
hoặc gọi số 206-949-1787

Để nhận định dạng thay thế, yêu cầu phiên dịch viên hoặc nếu có yêu cầu điều chỉnh hợp lý, vui lòng gọi điện trước ít nhất 48 giờ theo số
425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới ADATitleVI@bellevuewa.gov. Đối với các khiếu nại liên quan đến việc điều chỉnh, hãy liên hệ với
Quản Trị Viên ADA/Tiêu Đề VI của Thành Phố Bellevue theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới ADATitleVI@bellevuewa.gov. Nếu quý
vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy quay số 711. Tất cả các cuộc họp đều hỗ trợ người dùng xe lăn.

Tái Sử Dụng và Tái Chế - Rác Thải
Thực Phẩm!
Rác thải thực phẩm và giấy dính đồ ăn đóng góp 30% vào lượng rác
thải của một hộ gia đình thông thường và khoảng 16% lượng rác thải
tại bãi chôn lấp rác! Hãy thử áp dụng các lời khuyên sau để giúp giảm
thiểu rác thải thực phẩm.
Trước nhất là giảm sử dụng! Hãy tận dụng tối đa thực phẩm quý vị mua! Xin
truy cập BellevueWA.gov/recycle-food-waste để tìm hiểu cách bảo quản thực
phẩm sao cho tươi lâu hơn, kế hoạch cho bữa ăn để giảm rác thải, và tìm hiểu
ý nghĩa thực sự của mốc ngày tháng trên nhãn thực phẩm.
Ủ Phân Trộn Đúng Cách - Chỉ đổ đồ ăn, không đổ nhựa! Túi ni lông, hộp đựng
và bao bì đóng gói không phân hủy và có thể gây bẩn cho đất ủ phân trộn mà
mọi người sử dụng trên bãi cỏ và vườn tược. Quý vị CÓ THỂ ủ phân trộn với:
 Thịt, cá, thịt gia cầm và xương
 Các phần rau củ quả được cắt ra
(kể cả bí ngô)
 Giấy bếp, giấy ăn và giấy lọc cà
phê
 Sản phẩm từ sữa (sữa chua, phô
mai tươi, v.v.)
 Vỏ trứng, bánh mì, mì Ý và cà
phê xay
 Bìa các tông dính thực phẩm, như
hộp đựng pizza
Các cộng đồng sinh sống tại căn hộ/
chung cư cao cấp được cấp miễn phí
tối đa hai thùng đựng phân trộn trên
mỗi thùng đựng rác thải sinh hoạt mà
Republic Services thu gom mỗi tuần.
Thành Phố có thể cung cấp miễn phí
một thùng chứa phân trộn nhà bếp cỡ
nhỏ cho mỗi hộ gia đình, bảng hiệu, v.v.
Xin liên lạc theo số 425-452-6932 hoặc
địa chỉ recycle@bellevuewa.gov nếu
quý vị có thắc mắc về phân trộn.

Hót Phân Chó
Vấn Đề: Chất thải vật nuôi có chứa
những vi khuẩn có hại, có thể gây
bệnh cho con người. Khi bị bỏ lại ở
bên ngoài, nước mưa cuốn phân
vật nuôi xuống cống thoát nước
mưa vốn chảy về sông ngòi, ao hồ
địa phương.
Giải Pháp: Hót phân, cho vào túi và
bỏ trong thùng rác.
 Ở nhà, hãy hót ít nhất hai lần
mỗi tuần, đặc biệt là trước khi
trời mưa
 Khi dắt vật nuôi đi dạo, hãy mang
theo túi dự phòng và hót phân
mỗi lần vật nuôi thải ra
Chất thải vật nuôi sau khi bỏ trong
túi cần cho vào thùng rác sinh hoạt.
Ngay cả khi quý vị sử dụng loại túi
tự phân hủy để hót phân, thì đống
phân trộn gia đình và rác thải sân
vườn bên lề đường cũng không có
nhiệt độ đủ cao để diệt các vi sinh
vật có hại trong phân chó.
Xin cảm ơn quý vị vì đã đảm bảo
sức khỏe cho gia đình, bảo vệ sông
ngòi của chúng ta và giúp giữ sạch
đế giày của mọi người. Để biết
thêm thông tin, xin truy cập

Thông tin chung: 425-452-6932

Bellevue Utilities News is available
online and in other languages at
BellevueWA.gov/utilities
可在以下网站用中文查看《贝尔维尤市公用事
业新闻》(Bellevue Utilities News):
BellevueWA.gov/utilities
벨뷰 유틸리티 뉴스 (Bellevue Utilities News)는
www.bellevuewa.gov/utilities 웹사이트에서
한국어로 이용하실 수 있습니다
UTL-22-7190-VI

«Коммунальные новости Бельвью»
(Bellevue Utilities News) имеется на
русском языке по адресу
BellevueWA.gov/utilities.

utilities@bellevuewa.gov
utilities.bellevuewa.gov

Novedades de Bellevue Utilities (Bellevue
Utilities News) está disponible en español
en BellevueWA.gov/utilities.

Chất Lượng Nước Uống: 425-452-6192

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue (Bellevue
Utilities News) có bằng tiếng Việt trong
BellevueWA.gov/utilities.

Dịch Vụ Khách Hàng/Hóa Đơn:
425-452-6973
Hỗ Trợ Khẩn Cấp 24/7: 425-452-7840
(ngập lụt, vỡ đường ống nước chính, mất
nước, tràn cống thoát nước, tràn chất bẩn)
Republic Services (dịch vụ chất thải
rắn): 425-452-4762

