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TÚI RÁC TÁI CHẾ (TRONG SUỐT) 

LOẠI TÚI GIÁ MỖI TÚI SỐ TÚI TRONG MỘT CUỘN GIÁ MỖI CUỘN  

15 gallons $5. 30 $1 . 0 

33 gallons $7. 15 $1 .50 

TÚI RÁC THẢI (MÀU XÁM)

LOẠI TÚI GIÁ MỖI TÚI SỐ TÚI TRONG MỘT CUỘN GIÁ MỖI CUỘN  

15 gallons $5. 30 $1 . 0 

33 gallons $7. 0 15 .50 $1
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Chương Trình Dọn Sạch Ngõ Hẻm 
(CAP, Clear Alleys Program) của Seattle thay thế các thùng 

đựng rác to, làm cho các ngõ hẻm sạch sẽ hơn, an toàn hơn!
Công ty Waste Management là nhà cung cấp dịch vụ CAP 

trong các khu phố tại Pioneer Square, International District và Columbia City.

Chương Trình Dọn Sạch Ngõ Hẻm Là Gì? Chương Trình Dọn Sạch Ngõ 

Hẻm (CAP) của Thành Phố Seattle hướng tới mục tiêu làm cho các khu 

kinh doanh sạch sẽ hơn, an toàn hơn bằng cách cải thiện lối ra vào các 

ngõ hẻm. Chương trình được thiết lập bởi Quy Tắc SW-406.1 "Thay Thế và 
Loại Bỏ Thùng và Túi Đựng Tạm Thời tại Lề Đường và Ngõ Hẻm Công Cộng" 
của Giám Đốc SPU (Seattle Public Utilities, Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng 
Seattle). Truy cập trang web seattle.gov/util để tìm hiểu thêm.

Cách Chương Trình Dọn Sạch Ngõ Hẻm Của Seattle Hoạt Động: Các 

túi nhựa được đánh dấu đặc biệt để sử dụng cho rác thải và rác tái chế sẽ 

được để tại các ngõ hẻm, và được thu gom hai hoặc ba lần mỗi ngày. Nếu 
một doanh nghiệp có không gian lưu trữ bên trong riêng hoặc được chỉ định, 
thì họ có thể hội đủ điều kiện sử dụng một thùng đựng rác to hoặc xe đẩy. Vui 
lòng liên hệ với Thành Phố theo địa chỉ SPUClearAlleys@Seattle.Gov để xác 
nhận.

Cách Bắt Đầu Dịch Vụ: Vui lòng gọi Waste Management theo số 

1-855-894-9447 để lập tài khoản của quý vị và đặt đơn hàng túi rác thải đầu
tiên của mình.

Giá Túi Thu Gom: Giá cả thay đổi tùy theo loại túi được mua. Tất cả các túi 
thu gom được bán theo dạng các cuộn.

(Giá bên dưới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm )

• Các khách hàng thương mại sẽ thanh toán mức phí dịch vụ hàng tháng là
$ . .

• Các khách hàng  của khu nhà chung cư sẽ thanh toán mức phí dịch vụ hàng
tháng là $ . .

• Giá thu gom túi và vận chuyển qua USPS đã được bao gồm trong phí mua túi.

• Dịch vụ vận chuyển nhanh theo yêu cầu sẽ tính thêm một khoản phụ phí.

Việc Tham Gia Rất Đơn Giản: Hãy sử dụng các túi có 
nhãn hiệu và mã màu đã trả trước đặt mua từ Waste 
Management cho rác thải và rác tái chế của quý vị. Túi 
rác thải màu xám với chữ màu đen; túi rác tái chế 
trong suốt với chữ màu xanh lá cây.

Bắt đầu sử dụng túi ngay sau khi nhận được 
chúng.

Khi túi đầy, hãy buộc chặt túi lại.
(giới hạn cân nặng không quá 60 lb)

Để các túi đã được buộc chặt tại ngõ hẻm của 
quý vị. Các túi rác thải sẽ được thu gom 3 lần 
mỗi ngày vào buổi sáng, chiều và tối.

Làm bẹp và bó bìa các-tông hoặc đặt vào 
trong một hộp bìa các-tông hoặc túi rác tái 
chế đã được phê duyệt. Rác tái chế được thu 
gom 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng hoặc chiều 
muộn.

Đặt thêm túi hoặc các nhãn hàng dành cho 
vật dụng cỡ lớn hơn bằng cách gọi số 
1-855-894-9447 hoặc truy cập trực tuyến tại
www.wmnorthwest.com/caporder.
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Các Hướng Dẫn Để Túi Rác theo Chương Trình Clear 

Alleys Program (CAP) Của Seattle

Bỏ những chiếc túi đầy trong ngõ hẻm

Buộc kín túi bằng cách sử dụng các góc túi

Làm bẹp và bó bìa các-tông hoặc đặt vào trong 

một chiếc hộp đựng chưa bị làm bẹp

Không Bỏ Túi Rác Không  Dùng Túi Nhựa CAP 

Đặt Mua từ Waste Management Ở Ngõ Hẻm 
(nghiêm cấm túi rác không dùng túi nhựa CAP của 

Waste Management)

Không Bỏ Túi Rác Chưa Được Buộc

Không Bỏ Hộp Bìa Các-Tông Chưa Làm 

Bẹp hoặc Chưa Được Bó Lại


