
THIẾT BỊ (LỚN)

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (thiết bị lớn như tủ lạnh, 
tủ đông, bếp lò, máy rửa bát, máy giặt hoặc máy sấy quần áo và bình nước nóng -  
đặt riêng bên cạnh thùng đựng rác) – mất phí

n  Factoria Recycling & Transfer Station (Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria)  
(loại chất làm lạnh: $30 mỗi loại)

EPSE - pse.com/rebates/recycling/fridge-and-freezer-recycling-rebates

THIẾT BỊ (NHỎ)

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (thiết bị có kích thước 
2 ft. x 2 ft. x 2 ft. hoặc nhỏ hơn và nhẹ hơn 60 lbs. - đặt bên cạnh thùng rác tái chế) – 
không mất phí

l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (thiết bị có kích thước 2 ft. x 2 ft. x 2 ft. 
hoặc nhỏ hơn và nhẹ hơn 60 lbs.) – không mất phí

n  Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria (hầu hết các thiết bị bằng kim loại) –  
không mất phí

PIN (ALKALINE, TRÒN, & SẠC ĐƯỢC)

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (để pin sạc được và 
không sạc được vào túi riêng, trong, buộc chặt cạnh thùng đựng rác tái chế) –  
không mất phí

l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (để pin sạc được và không sạc được 
vào túi riêng, trong, buộc chặt cạnh thùng đựng rác tái chế) – không mất phí

s Cơ Sở Bỏ Rác Thải Sinh Hoạt Độc Hại của Factoria – không mất phí

XE ĐẠP & PHỤ TÙNG XE ĐẠP
Y	Quyên góp xe đạp còn tốt làm từ thiện – không mất phí
l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí

SÁCH (BÌA CỨNG)
Y Quyên góp sách còn tốt làm từ thiện – không mất phí
l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services – không mất phí
n  Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria – không mất phí

QUẦN ÁO & VẢI VÓC
Y Quyên góp đồ còn tốt làm từ thiện – không mất phí 
& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (để quần áo và vải vóc 

dùng trong nhà sạch sẽ, khô ráo vào túi ni-lông trong và đặt cạnh thùng đựng rác tái 
chế) – không mất phí

l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (để quần áo và vải vóc dùng trong 
nhà sạch sẽ, khô ráo vào túi ni-lông trong) – không mất phí

n Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria (quần áo và vải vóc dùng trong nhà sạch sẽ, 
khô ráo) – không mất phí

 Tìm các tổ chức địa phương muốn thu gom tất cả quần áo, giày dép và đồ vải  
lanh của bạn để tái sử dụng hoặc tái chế – ngay cả đồ dùng đã hỏng – ở bất kỳ  
tình trạng nào, ngoại trừ bị ướt, bị nấm mốc hoặc nhiễm bẩn chất liệu độc hại. 

 kingcounty.gov/threadcycle

MẢNH VỤN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & THÁO DỠ

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom – mất phí
n Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria (không nhận từ xe tải đổ rác, xe moóc đổ rác, 

giường phẳng bỏ đi hay thùng đổ rác và các đồ dùng hạn chế ở chiều dài 8 ft. và nặng 
tối đa 200 lbs.) – mất phí 

DẦU ĂN
& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (dầu không có chất rắn 

lớn, đựng trong chai nhựa sạch, trong, có nắp vặn chặt đề tên, địa chỉ của bạn và đặt cạnh 
thùng đựng rác tái chế) – không mất phí 

l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (dầu không có chất rắn lớn, đựng trong 
chai nhựa sạch, trong, có nắp vặn chặt đề tên và địa chỉ của bạn) – không mất phí  
Giới hạn 3 gallon mỗi lần bỏ hoặc thu gom/10 gallon mỗi năm

ĐỒ ĐIỆN TỬ
 Đồ điện tử bị vỡ, lỗi thời, hư hỏng, có thể tái chế (TV, máy tính, màn hình máy tính, 

máy tính bảng, máy đọc sách điện tử và đầu đĩa DVD di động miễn phí tại các địa  
điểm tham gia) – không mất phí
• Batteries Plus 14917 NE 20th St
• PC Recycling 13107 NE 20th St, Ste 2
• Video Only 14339 NE 20th St
Tìm thêm các cơ sở khác tại ecyclewa.org

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (thiết bị có kích thước 
2 ft. x 2 ft. x 2 ft. hoặc nhỏ hơn và nhẹ hơn 60 lbs. - đặt bên cạnh thùng rác tái chế) – 
không mất phí

l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (thiết bị có kích thước 2 ft. x 2 ft. x 2 ft. 
hoặc nhỏ hơn và nhẹ hơn 60 lbs.)– không mất phí 

ĐÈN ỐNG & BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG, ĐÈN HUỲNH QUANG NHỎ  
GỌN (CFL) & ĐÈN CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG CAO (HID) 
Cấm bỏ vào bãi rác

 Tái chế đèn huỳnh quang, CFL và HID miễn phí tại các địa điểm tham gia.
 • Bartell Drugs (chỉ CFL) 10116 NE 8th St & 11919 NE 8th St
 • Batteries Plus Bulbs 14917 NE 20th St
 • Seattle Lighting 14505 NE 20th St
 Tìm thêm các cơ sở khác tại lightrecycle.org

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom 
 (Giới hạn 2 đèn ống/bóng đèn mỗi lần thu gom và 10 bóng đèn/đèn ống mỗi năm) – 

không mất phí
  • Đèn ống: Gói trong giấy và cố định bằng băng dính. Không được dài hơn 4 ft.
  • Bóng đèn: Buộc chặt trong túi ni-lông.
l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services      

(Giới hạn 2 đèn ống/bóng đèn mỗi lần thu gom và 10 bóng đèn/đèn ống mỗi năm) – 
không mất phí   
 • Đèn ống: Gói trong giấy và cố định bằng băng dính. Không được dài hơn 4 ft.

  • Bóng đèn: Buộc chặt trong túi ni-lông.

ĐỒ GỖ
Y Quyên góp đồ gỗ còn tốt làm từ thiện – không mất phí
& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (để riêng cạnh thùng 

đựng rác) – mất phí

SƠN LATEX
 Tái chế sơn latex đã qua sử dụng/không cần dùng nữa tại các địa điểm tham gia 

(không cần hẹn trước) – mất phí
 • Habitat for Humanity 13500 Bel-Red Road
 Tìm thêm các cơ sở khác tại greensheenpaint.com

Hướng Dẫn Tái Chế Quanh Năm dành cho Các Vật Dụng Không Phổ Biến

CƠ QUAN CHỦ CHỐT
&  THU GOM RÁC THẢI LỀ ĐƯỜNG CỦA REPUBLIC SERVICES  Gọi 425-646-2492

VẬT DỤNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI:

l  TRUNG TÂM BỎ RÁC TÁI CHẾ CỦA REPUBLIC SERVICES  
 1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005 CHỈ khách hàng cư trú tại Bellevue
 Thứ Hai – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều | Thứ Bảy: 10 giờ sáng – 4 giờ chiều
 Hãy gọi để hỏi về các vật dụng được tiếp nhận trước khi chất chúng lên xe  

425-452-4762 hoặc truy cập RepublicBellevue.com

n TRẠM TRUNG CHUYỂN VÀ TÁI CHẾ FACTORIA 
 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Thứ Hai – Thứ Sáu: 6 giờ 30 phút sáng – 4 giờ chiều | Thứ Bảy & Chủ Nhật: 8 giờ 30 phút 

sáng – 5 giờ 30 phút chiều
 Đóng cửa vào Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Năm Mới  206-477-4466 hoặc truy cập 

kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx

s CƠ SỞ BỎ RÁC THẢI SINH HOẠT ĐỘC HẠI CỦA FACTORIA 
 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Thứ Ba – Thứ Sáu: 8 giờ sáng – 4 giờ chiều | Thứ Bảy & Chủ Nhật: 9 giờ sáng –  

5 giờ chiều. Đóng cửa vào Thứ Hai  206-296-4692 hoặc hazwastehelp.org

NỆM HOẶC KHUNG NỆM GIƯỜNG

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom  
(để riêng cạnh thùng đựng rác)– mất phí  

THUỐC MEN (KHÔNG CẦN DÙNG NỮA HOẶC HẾT HẠN) 
 Gửi lại thuốc một cách an toàn tại hộp bỏ thuốc tại các địa điểm tham gia: 
 • Bellevue Police Department 450 110th Ave NE 
 • Eastgate Public Health Center Pharmacy 14350 SE Eastgate Way 
 • Kaiser Permanente Bellevue Pharmacy 11511 NE 10th St 
 • Kaiser Permanente Factoria Pharmacy 13451 SE 36th St 
 • Lakemont Pharmacy 4935 Lakemont Blvd SE Ste B4
 • Pharmacy Plus 1299 156th Avenue NE
 • QFC Pharmacy #822 3550 Factoria Blvd SE
 • QFC Pharmacy #859 2636 Bellevue Way NE
 • QFC Pharmacy #874 1510 145th Pl SE
 Để có thêm thông tin, hãy truy cập kingcountysecuremedicinereturn.org

DẦU ĐỘNG CƠ & BỘ LỌC
s Cơ Sở Bỏ Rác Thải Sinh Hoạt Độc Hại của Factoria –  không mất phí 

Các cửa hàng dưới đây tiếp nhận dầu động cơ đã qua sử dụng. (chắt dầu vào hộp đựng có thể tái sử dụng, mang 
đến một địa điểm dưới đây, đổ vào thùng thu gom) Có thể mất phí.     
 • Auto Zone 15063 Main St

 • Chasworth Auto  12404 SE 38th St
 • Greg’s Japanese Auto 13421 NE 20th
 • Jiffy Lube 14001 NE 20th St
 • Len’s Automotive 1620 136th Pl NE
 • Newcastle Shell 6420 Lk WA Blvd SE   

• Northtowne Chevron 2626 Bellevue Way NE
 • O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
 • O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
 • O’Reilly Auto Supply - Overlake 15425 NE 24th St
 • The Pit Stop 618 116th Ave NE

Các cửa hàng dưới đây tiếp nhận bộ lọc dầu động cơ đã qua sử dụng. (để bộ lọc dầu chảy hết dầu trong 24 giờ, 
thu gom dầu để tái chế) Có thể mất phí.

 • O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
 • O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
 • O’Reilly Auto Supply - Overlake 15425 NE 24th St
 • Surrey North Auto Repair   13234 Bel-Red Rd

ĐỒ NHỰA
Y Quyên góp đồ còn tốt làm từ thiện – không mất phí
l  Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (đồ nhựa cứng như xô, ống PVC, giỏ 

đựng đồ giặt là, bàn ghế nhựa dùng ngoài trời, đồ chơi nhựa và máy làm mát bằng 
nhựa) – không mất phí 

THÙNG CHỨA & XI-LANH CHỨA PROPANE
l Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (chỉ xi-lanh rỗng – không thùng 

chứa) – không mất phí
s Cơ Sở Bỏ Rác Thải Sinh Hoạt Độc Hại của Factoria – không mất phí

E	Chọn loại thùng chứa propane có thể bơm lại – truy cập refuelyourfun.org để có 
thêm thông tin 

PHẾ LIỆU KIM LOẠI

& Hãy gọi đến Republic Services để sắp xếp lịch đến thu gom (chỉ vật dụng lớn) –  
mất phí 

l  Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services (tất cả các phế liệu kim loại chứa sắt 
và không chứa sắt,  kể cả nắp đậy 3 inch trở lên, không có gỗ, nhựa, cao su hoặc các tạp 
chất khác. Có thể để các mảnh nhỏ hơn vào thùng đựng rác) – không mất phí

n  Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria (các vật dụng được chấp nhận là đồ tái chế nếu 
chúng chứa 50% kim loại trở lên và dài tối đa 8 ft., nặng tối đa 200 lbs.) – không mất phí

GIẤY VỤN ĐÃ CẮT
n  Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria (chỉ khi đựng trong túi ni-lông trong để tái chế 

và để vào thùng rác đựng giấy hỗn hợp) – không mất phí

E	Mang tài liệu giấy tờ bảo mật đến sự kiện hủy giấy của cộng đồng – truy cập  
atg.wa.gov/community-shred-events để biết thêm thông tin 

MIẾNG NHỰA XỐP GIỮ NHIỆT
l  Trung Tâm Bỏ Rác Tái Chế của Republic Services  (không nhận xốp nhỏ hình đậu 

phộng) – không mất phí

LỐP XE

E	Gọi đến cửa hàng lốp xe hoặc đại lý lốp xe của bạn để hỏi về các lựa chọn tái chế 
lốp xe và mức phí.

GỖ (CHƯA SƠN, CHƯA XỬ LÝ, CHƯA ĐÁNH VÉC-NI)
n Trạm Trung Chuyển và Tái Chế Factoria (gỗ, ván ép, giường, thùng chưa sơn, chưa xử 

lý, chưa đánh véc-ni và không dài quá 8 ft.) – không mất phí

CÁCH SẮP XẾP LỊCH ĐẾN THU GOM VÀ NƠI BỎ CÁC VẬT DỤNG
THAM VẤN VỚI CƠ QUAN CHỦ CHỐT DƯỚI ĐÂY ĐỂ BIẾT CÁC ĐỊA ĐIỂM TÁI CHẾ TẠI BELLEVUE

*PHÍ TÁI CHẾ ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ VẬT DỤNG VÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI*
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