Rác Tái chế
Chai nhựa, hộp nhựa tròn, kim loại, giấy & bìa các tông. 6 oz hoặc lớn hơn, rỗng & khô

Rác Thủy tinh

Rác Sân Vườn

Trong thùng đựng thủy tinh riêng biệt

Chỉ chai & lọ, rỗng & khô, không có nắp

Thiếu thùng đựng thủy tinh? Hãy gọi cho công ty tái chế hoặc người quản lý
bất động sản của quý vị.

Lá, cỏ, cành nhỏ, cây & cành cắt tỉa

Rác còn lại

Tất cả rác, bao gồm túi nhựa, hộp đựng, nắp đậy & bao bì
Để biết thêm các lựa chọn tái chế, vứt bỏ và quyên góp:
Metro’s Recycling Information Center (Trung Tâm Thông Tin Tái Chế Metro)

503-234-3000 OregonMetro.gov/FindARecycler
Quý vị cần biển báo tái chế hoặc đào tạo tại nhà, nơi làm việc hoặc khu vui
chơi? Gresham Solid Waste and Sustainability (Chất Thải Rắn và Tính Bền
Vững tại Gresham) 503-618-2525

GreshamOregon.gov/Recycling

Instagram
@RecycleOrNot
@ReciclarONo

TÁI CHẾ và VỨT BỎ CÁC VẬT DỤNG ĐẶC BIỆT
Địa điểm thuận tiện cho các thành viên cộng đồng Gresham
Quý vị biết không? Một số vật dụng làm người ta không biết có nên tái chế hay không. Việc vứt bỏ không
đúng cách các vật liệu này sẽ tạo ra mối lo ngại về sức khỏe, an toàn và môi trường đối với công nhân tái chế.
Quý vị có thể giúp bằng cách tái chế đúng cách và không bỏ rác hoặc vật liệu nguy hại vào thùng rác tái
chế của quý vị. Sẽ không mất nhiều thời gian để học hỏi, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng tích cực.
Quý vị vẫn chưa thấy những gì quý vị muốn tái chế? Đây không phải là
danh sách đầy đủ và có thể có các lựa chọn khác. Liên hệ Metro’s Recycling
Information Center (Trung Tâm Thông Tin Tái Chế Metro): 503-234-3000
OregonMetro.gov/FindaRecycler. Hãy gọi trước khi quý vị đi để xác nhận
giờ, giá cả và bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào về việc đem tới.

Instagram
@RecycleOrNot
@ReciclarONo

Nơi vứt bỏ VẬT LIỆU NGUY HẠI
Chất Thải Nguy Hại của Gia Đình
Đem rác thải đến Metro South hoặc Central
Hazardous Waste Facilitie (Cơ Sở Rác Thải Nguy
Hại), trả phí cố định. Có thắc mắc? 503-234-3000
hoặc truy cập
OregonMetro.gov/HazardousWaste

Đèn Huỳnh Quang và Pin

Đem rác thải đến Gresham Sanitary Service
(Dịch Vụ Vệ Sinh Gresham), McCann’s
Medical Supply (Nơi Cung Cấp Dụng Cụ Y
Tế McCann), Metro Hazardous Waste Facility
(Cơ Sở Chất Thải Nguy Hại Metro) hoặc kiểm
tra với nhà thuốc của quý vị. Có trả phí.

Đồ Điện Tử

Đem thuốc đến địa điểm Drug Take
Back Box (Hộp Lấy Lại Thuốc), miễn phí:
Walgreens tại 1950 NE Burnside. Metro
Hazardous Waste Facilitie cũng có nhận
thuốc, có trả phí.

Đem lại các địa điểm bán lẻ (Batteries Plus Bulbs,
Home Depot, Lowe’s) hoặc đến Metro Hazardous
Waste Facility. Có thể phải trả phí.

Tái chế miễn phí máy vi tính, màn hình, TV,
máy in, bàn phím và con chuột máy tính.
OregonECycles.org

Đem NHỮNG VẬT
DỤNG KHÁC đến đâu
Styrofoam™ (Xốp)

Đem đến Metro South Transfer Station
(Ga Chuyển Tiếp Phía Nam Metro) ở
Thành Phố Oregon hoặc đến Agilyx
Corporation ở Tigard.

Vụn Giấy

Đem đến Shred Northwest, The UPS
Store hoặc Postal Annex. Có trả phí.
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Paper shredding

*The UPS Store, 2870 NE Hogan Drive,

Plastic bags

Gresham grocery stores that choose to
participate, including:
Fred Meyer, 2497 SE Burnside Road;
503-669-4200
Safeway, 1001 SW Highland Drive;
503-492-7270
Walmart Neighborhood Market, 3900 W.
Powell Blvd.; 503-405-1478
WinCo Foods, 2511 SE First St.;
503-666-1777
Plastic bags must be clean and clear
(no black garbage bags). You may include
clear toilet paper and water bottle package
wrapping.

Thuốc Theo Toa

Sơn và Phẩm Màu

Đem đến các địa điểm của PaintCare,
miễn phí. PaintCare.org

Đem TRẢ rác tái chế ở đâu
Thùng Tiếp Nhận Đồ

Đem trả cho các Trung Tâm BottleDrop,
các nhà bán lẻ hoặc cửa hàng tạp hóa.
BottleDropCenters.com

Túi Nhựa và Màng Bọc

Đem đến các địa điểm bán lẻ và cửa
hàng tạp hóa có tham gia chương
trình, miễn phí.
PlasticFilmRecycling.org

Gresham; 503-661-3993; $1 per pound
Quý
vịAnnex,
cần
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báo
*Postal
16409
SE Division
St., tái chế hoặc đào tạo tại nhà, nơi làm việc hoặc khu vui chơi?
Gresham; 503-761-1412; $1 per pound

*Shred Northwest,
2003 NW Birdsdale
Gresham
Solid
Waste and Sustainability
Ave., Gresham; 503-669-0460; $5 per

grocery bag or 10 pounds; $10 per copy
503-618-2525
GreshamOregon.gov/Recycling
paper box or 30 pounds; $65 per 65-gallon
roll cart or 170 pounds. Larger amounts,
volume discounts and pickup available. Call
when you arrive for instructions.

Fluorescent lights and hazardous waste

