
Thông tin về các dịch vụ nước, cống rãnh, nước thải và rác thải cứng của quý vị.

Thông Tin Tổng Quát 425-452-6932
Dịch Vụ Khách Hàng/Hóa Đơn 425-452-6973
Chất Lượng Nước Uống 425-452-6192
Bảo Trì Tiện Ích & Trường Hợp Khẩn Cấp 24 Giờ 425-452-7840
     (ngập lụt/vỡ đường ống nước chính/bị cúp nước/cống rãnh  
     bị tràn/chất gây ô nhiễm bị đổ)
Email: Utilities@bellevuewa.gov
Trang web: www.bellevuewa.gov/utilities.htm
Số điện thoại ngoài thành phố: Republic Services (dịch vụ rác thải cứng) 425-452-4762

Tin Tức của Cơ Quan Tiện Ích Bellevue

Dừng Thư Rác và Giảm Giấy Thải
Giảm thư rác mà quý vị nhận bằng cách sử dụng các dịch vụ sau đây. 
Mỗi dịch vụ đều khác nhau, vì vậy việc sử dụng tất cả các dịch vụ sẽ cho 
quý vị kết quả tốt nhất trong việc giảm đáng kể các catalog, tờ quảng cáo 
bán lẻ, thư mời dùng thẻ tín dụng, thư mời bảo hiểm không mong muốn 
và các thư rác khác.

Dịch Vụ Chọn Không Tham Gia
• CatalogChoice.org được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận làm việc với hơn 

8,000 công ty để khuyến khích họ tự nguyện tôn trọng yêu cầu chọn không tham gia 
của quý vị. Sử dụng dịch vụ để dừng nhận thư và catalog không mong muốn mà quý vị 
hiện đang nhận.

• DMAchoice.org cho phép quý vị loại bỏ tên mình khỏi danh sách tiếp thị của 
3,600 công ty và tổ chức hiện là thành viên của Hiệp Hội Tiếp Thị Trực Tiếp (Direct 
Marketing Association, DMA). DMA đại diện cho khoảng 80 phần trăm tổng lượng 
thư tiếp thị tại Hoa Kỳ, và họ yêu cầu các thành viên tôn trọng yêu cầu chọn không 
tham gia. Sử dụng dịch vụ để tên của quý vị nằm ngoài danh sách khảo sát trong 
tương lai.

• Danh Sách Không Gửi Thư Quốc Gia tại directmail.com/mail_preference được một 
công ty gửi thư trực tiếp quản lý. Họ cung cấp dịch vụ trực tuyến miễn phí giúp quý vị 
loại bỏ tên của mình khỏi các danh sách tiếp thị mà những người gửi thư hàng loạt sử 
dụng. Sử dụng dịch vụ để tên của quý vị nằm ngoài danh sách khảo sát trong tương lai.

• OptOutPreScreen.com cho phép quý vị loại bỏ tên mình khỏi các danh sách mà các 
công ty báo cáo tín dụng khách hàng Equifax, Experian, Innovis và TransUnion bán 
cho các công ty vì mục đích chào mời các hợp đồng bảo hiểm và thẻ tín dụng đã sàng 
lọc và phê duyệt trước. Các công ty báo cáo tín dụng khách hàng được luật pháp yêu 
cầu tôn trọng các yêu cầu chọn không tham gia của quý vị.

Tháng Năm - Tháng Sáu 2018

www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   

Việc Cấm Tái Chế của Trung Quốc Tác Động đến Bellevue
Quý vị có thể đã nghe nói rằng Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu các vật liệu tái 
chế. Trung Quốc từng là nhà nhập khẩu giấy hỗn hợp lớn nhất. Giấy này là loại giấy không 
phải bìa các tông, như tạp chí, thư rác và giấy văn phòng. Tuy nhiên, thị trường này gần như 
biến mất. Trong khi các cư dân Bellevue đang làm khá tốt việc tái chế, thì nhiều kẻ xấu lại 
đang gửi rác thải đến Trung Quốc. Thật dễ hiểu lý do tại sao Trung Quốc thay đổi các quy 
định của họ.

Điều này có nghĩa gì đối với giấy hỗn hợp mà tôi đã và đang tái chế?
Vì thị trường giấy hỗn hợp của Trung Quốc đóng cửa, nên không phải tất cả giấy được thu 
gom từ lề đường tại Bellevue đều được tái sử dụng. Một số sẽ được chuyển đến bãi chôn lấp 
rác thải. Cũng không thể lưu trữ mãi mãi các kiện giấy hỗn hợp. Không có đủ thị trường ở 
đây và trên thế giới để dùng tất cả số giấy này. Theo thời gian, các thị trường mới có thể sẽ 
hình thành, nhưng sẽ không nhanh. 

Tôi nên làm gì?
1. Tiếp tục tái chế giấy hỗn hợp. Mặc dù một số có thể sẽ bị chuyển đến bãi chôn lấp rác 

thải, nhưng tất cả chúng ta hãy góp sức để chúng được tái sử dụng. Một phần không nhỏ 
giấy hỗn hợp vẫn đang tìm cách đến được với thị trường.

2. Hãy chắc chắn rằng các món đồ có thể tái chế mà quý vị đưa vào thùng rác ở tình trạng 
tốt nhất có thể. 

3. Ô nhiễm thực phẩm là một nguồn lớn của vấn đề. Hãy chắc chắn các hộp đựng thực 
phẩm không còn gì bên trong, sạch và khô ráo trước khi quý vị bỏ chúng vào thùng rác.

Tìm hiểu thêm tại bellevuewa.gov/RecyclingImpacts.

Hãy là NGÔI 
SAO tái chế: 
Rỗng,  
Sạch,  
Khô Ráo
Khi quý vị cho rác vào  
thùng tái chế, hãy chắc chắn rằng chúng Rỗng, Sạch 
và Khô Ráo. Việc GIỮ cho rác tái chế khô ráo cũng rất 
quan trọng. Một trong những cách tốt nhất để giữ 
cho rác tái chế khô ráo là chắc chắn đóng nắp. Dưới 
đây chỉ là một vài lợi ích khác của việc luôn đóng nắp 
thùng rác tái chế hoặc thùng chứa rác lớn:

Kiểm soát rác vào những ngày có gió
Các nắp đóng giúp giữ rác tái chế trong  
thùng đựng vào những ngày có gió.

Lũ chim không thể mở nắp  
(chúng ta hi vọng thế)
Chim kéo rác ra khỏi thùng chứa  
mở và gây bừa bộn.

Giấy ướt không thể tái chế được
Nước mưa sẽ phá hủy vật liệu có thể tái chế, thường 
đến mức không còn tái chế được nữa. Nếu quý vị có 
bìa các tông, hãy tách chúng thành các miếng nhỏ và 
cho vào thùng tái chế hoặc chờ đến ngày không mưa 
để đặt cạnh thùng rác tái chế.

Rác tái chế ướt rất nặng
Lượng rác ướt rất nặng, và tạo thêm rất  
nhiều áp lực cho đường phố địa phương.

Hãy là NGÔI SAO tái chế và nếu quý  
vị thấy nắp thùng đựng mở – hãy  
đóng nó lại. Chúng ta có thể cùng  
nhau đảm bảo công việc tốt đẹp mà  
quý vị đang làm là giữ cho rác tái chế  
Rỗng, Sạch và Khô Ráo TRONG  
thùng đựng SẼ LUÔN KHÔ RÁO để  
chờ ngày thu gom.
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Làm Việc cho  
Thành Phố
Cơ Quan Tiện Ích Bellevue và Sở Giao 
Thông Bellevue có nhiều cơ hội việc làm 
theo mùa – kéo dài hết mùa hè hoặc tối 
đa sáu tháng. Tìm hiểu thêm về cơ sở 
hạ tầng và các tiện ích của thành phố và 
có cơ hội tiếp cận với các lĩnh vực nghề 
nghiệp tiềm năng trong khi vẫn kiếm 
được tiền. Những việc làm sau đây đang 
chờ quý vị:

Tái Chế Sơn Latex Cũ
Cơ quan Take it Back Network của Quận King đã hợp tác với các 
tổ chức đồng ý tái chế sơn latex theo cách tốt cho môi trường. Sơn 
cũ của quý vị sẽ được tái sử dụng chứ không phải trộn lẫn với phân 
mèo và ném vào bãi rác.

• Vật Liệu Được Chấp Nhận: Các cư dân và doanh nghiệp 
có thể bỏ sơn latex, chất nhuộm màu dạng nước và chất 
sơn bề mặt trong suốt không còn cần sử dụng để tái chế 
tại các địa điểm đã phê duyệt của đối tác. Hãy truy cập 
takeitbacknetwork.org để tìm một địa điểm gần quý vị.

• Phí Tái Chế: Phí sẽ được áp dụng để chi trả từ chi phí nhân 
công đến chi phí đóng gói và vận chuyển sơn latex đến cơ sở 
xử lý. Hãy gọi cho địa điểm thu thập mà quý vị định sử dụng 
để xác định mức phí. 

• Hãy Gọi Trước: Hãy chắc chắn đọc mô tả của nhà cung cấp và 
gọi trước để xác minh rằng họ sẽ nhận sơn latex của quý vị.

• Không Được Chấp Nhận: Sơn dạng dầu, dung môi và các sản 
phẩm độc hại khác KHÔNG được chấp nhận. Hãy gọi 

 206-296-4692, gửi email haz.waste@kingcounty.gov, 
 hoặc truy cập hazwastehelp.org để được hỗ trợ trong việc thải 

bỏ an toàn rác thải độc hại.

Cửa hàng của Tổ Chức Hỗ Trợ Gia Cư của Bellevue tại 13500 Đường 
Bel-Red cũng tái chế sơn latex với chi phí thấp. Giờ tái chế là 10 giờ 
sáng đến 6 giờ chiều, thứ Ba đến thứ Bảy. Hãy gọi 425-641-2643 để 
biết thêm thông tin.

• Bảo Trì Nguồn Nước Uống hoặc Nước Thải: Nhận chương trình 
đào tạo tại chỗ và nhiệm vụ công việc liên quan đến tiện ích ngầm 
và cơ sở hạ tầng phục vụ cho tất cả công việc.

• Hệ Thống Thoát Nước Mưa: Tìm hiểu thêm về các nỗ lực bảo vệ 
môi trường và nguồn tài nguyên liên quan đến nước chảy bề mặt, 
sông suối và bảo trì hệ thống.

• Bảo Trì Đường Xá: Học cách làm việc với xi măng, lớp mặt 
đường, biển hiệu, điều khiển giao thông, hoặc bảo vệ cây cỏ.

Thành Phố Bellevue cần quý vị! 
Nộp đơn ngay hôm nay tại www.bit.ly/CityofBellevueJobs. Nếu có thắc 
mắc, hãy gọi số 425-452-5227.

Phun Rửa Áp Lực 
Mạnh mà Không 
Gây Ô Nhiễm
Đường xe chạy hay đi bộ của quý 
vị có cần được làm sạch vào mùa 
xuân không? Các cống thoát nước 
mưa dẫn trực tiếp đến sông suối 
và hồ địa phương, vì vậy hãy thực 
hiện theo các quy tắc sau đây 
để giúp giữ cho các nguồn nước 
chung sạch. 

Đừng Bỏ Thứ Gì Khác Vào Bồn Cầu
Không bao giờ cho khăn lau vào bồn cầu để 
xả. Ngay cả khi khăn lau có ghi “flushable” 
(có thể xả trong bồn cầu) cũng không tan đủ 
nhanh trong hệ thống nước thải của chúng ta 
để tránh tắc nghẽn. Khăn lau trong ống cống 
có thể khiến nước thải thô chảy ngược vào 
nhà quý vị và tràn vào hồ và sông suối địa 
phương. Ngăn ngừa hiện tượng chảy ngược 
của ống cống và tràn ra bằng cách cho tất cả 
khăn lau vào thùng rác. Chất thải của con 
người và giấy vệ sinh là những thứ duy nhất 
được cho vào bồn cầu. 

Tìm hiểu thêm tại bellevuewa.gov/PreventSewerBackups.

1. Quét hoặc hút bụi khu vực đó trước.
2.  Không sử dụng xà phòng hoặc nước nóng.
3. Dẫn hướng nước rửa vào khu đất trồng cây – không phải các  

cống thoát nước mưa.

Tìm thêm các cách để giữ cho đường nước của chúng ta sạch tại 
bellevuewa.gov/KeepWaterwaysClean.


