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Khách hàng hội đủ điều
kiện có thể tiết kiệm
được tiền ở các cơ sở tái
chế và vận chuyển rác
của Quận King
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Chỉ áp dụng ở những địa điểm
trong Quận King
Các cơ sở tái chế và
vận chuyển rác của
Quận King
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Cedar Falls

in trên giấy tái chế
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Cư dân Seattle và
Milton không đủ
điều kiện. Các thành
phố này thuộc các hệ
thống xử lý chất thải
rắn khác nhau.
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Muốn biết thêm chi tiết:
Hãy vào xem kingcounty.gov/disposal-fees
hoặc gọi số 206-477-4466, TTY Relay: 711.
Có thông dịch viên.

Có sẵn những hình thức thay thế khác

Chương trình giảm giá Cleanup LIFT - khách hàng hội đủ điều kiện sẽ được
bớt $14 trong phí tổn đổ rác và rác tái chế, cho mỗi lần đổ rác.
Chương trình Cleanup LIFT của Quận King giúp cho những khách hàng có thu nhập
thấp có thể thải bỏ vật liệu tại các cơ sở tái chế và xử lý rác của Quận King với giá cả phải
chăng hơn.

Chương trình hoạt động như thế nào

1. Những ai được giảm giá?
Khách hàng phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:
		
		
		
		
		
		

Hiện đang đăng ký tại ProviderOne,
EBT, hoặc ORCA LIFT Để đăng ký vào
các chương trình này, hãy gọi Chương
trình Tiếp cận Sức khỏe Cộng đồng
theo số 1-800-756-5437 (Thứ 2-Thứ 6: từ 8:00 sáng đến 17:00 chiều) hoặc truy
cập kingcounty.gov/health/access.

3. Quý vị được giảm giá bằng cách
nào?
Chỉ cần trình thẻ ProviderOne, EBT,
hay ORCA LIFT khi quý vị vào cơ sở tái
chế và vận chuyển rác của Quận King.

Sinh sống trong Quận King - ngoài Thành Phố Seattle và Thành Phố Milton 		
(Những thành phố này thuộc vào hệ thống đổ rác khác.)

2. Quý vị có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Quý vị có thể tiết kiệm $14 từ chi phí đổ rác, rác thải sân vườn, gỗ sạch, nệm, lò xo
hộp, và thải bỏ thiết bị có chứa chất làm lạnh. Mỗi loại rác đều được giảm giá, cho 		
mỗi lần đổ rác.

Rác tổng quát

Máy móc điện lạnh

Rác làm vườn

Gỗ sạch (tiền chế)

Hạn chế: Không áp dụng cho những trạm vận chuyển rác phía Bắc và phía Nam của Thành Phố Seattle.
Không áp dụng cho lệ phí của tổ chức từ thiện, lệ phí đổ rác đặc biệt, hay lệ phí chở rác không an toàn.
Không áp dụng cho thương nghiệp.

kingcounty.gov/disposal-fees

