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Thứ Hai đến Thứ Sáu 7 giờ sáng - 5 giờ chiều, Thứ Bảy 9 giờ sáng - 1 giờ trưa

TÁI CHẾ 
Các vật dụng này phải được bỏ 
vào thùng rác tái chế.

• Tráng và rửa sạch tất cả các cặn thức ăn. Không cần tháo nhãn. 
• Chỉ bỏ rác tái chế vào thùng rác tái chế. Không cần đựng chúng trong túi và hộp. Như vậy,  
 rác tái chế sẽ được phân loại dễ dàng hơn tại trung tâm tái chế.

•  KHÔNG CẦN BẬN TÂM ĐẾN MÃ SỐ TÁI CHẾ RÁC, HÃY TÁI CHẾ ĐỒ NHỰA THEO HÌNH DÁNG!

GIẤY VÀ GIẤY CÁC-TÔNG

ĐỒ THỦY TINH 
CHAI VÀ LỌ

NHỮNG LỜI KHUYÊN KHI TÁI CHẾ RÁC

KIM LOẠI
LON VÀ CAN NHÔM VÀ THIẾC

ĐỒ NHỰA
CHAI, LỌ VÀ BÌNH

Bao gồm:
• Sách bìa giấy, danh mục và các loại tạp chí
• Giấy gói không có lớp tráng bạc 

Làm bẹp tất cả các loại thùng giấy (Không nên cột chung lại).
Loại bỏ bao bì bằng nhựa khỏi các hộp đựng thức ăn khô.

Làm sạch cặn thức ăn hoặc chất lỏng (Không giữ lại nắp đậy).
Bỏ qua số lượng - chỉ tái chế đồ nhựa ở những hình dạng này.

Để nắp lon vào trong lon, uốn cong lon xuống.
Không giấy bạc.

Vét sạch tất cả thức ăn hoặc chất lỏng 
(Không cần bỏ nhãn dán).

KHÔNG TÚI NHỰA 
HOẶC VẬT LIỆU 

ĐÓNG TÚI
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RECYCLING

• Empty and rinse out all food residue. Labels do not need to be removed.
•  Empty recyclables out of bags and boxes into the cart so they can be easily sorted at the recycling center.
• IGNORE THE NUMBERS, RECYCLE PLASTICS BY SHAPE!

RECYCLING TIPS

Mon-Fri 7am–7pm, Saturday 9am–1pm

Empty of all food or liquid (Labels OK)

No sharp or greasy metal
Remove lids and put lids in the trash
No foil

GLASS 
JARS AND BOTTLES

METAL
ALUMINUM AND TIN CANS

Including:

• Paperback books, catalogs and magazines
• Non-foil wrapping paper
Flatten all boxes (Do not tie up) 

Remove plastic liners from dry food boxes

Including:

KingSno_REC_2019

DRY PAPER AND CARDBOARD

Empty of all food or liquid (No lids)

PLASTIC
BOTTLES, JUGS, TUBS
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