ေမးခွ နး် များ ှ ိ ပါသလား။

အြခားပစည်းများြပန်လည်အသံုးြပ ရန်အတွက်
အ ကံ ေပးချက် များ/ြဖစ် ရပ် များ ပို မိုသိလုိပါက ေအာက် ပါ
ဝဘ် ဆိုက်များသိ ေလ့လာ ုိင်ပါသည်။

battlecreekmi.gov/recycling
home.wm.com/battle-creek
calhouncountyrecycling.com
recycleoftenrecycleright.com
Recycling လုပ်ရန် ေပးပိ ုိင်သည့ ် ေနရာ စင်တာများ
Waste Management
4547 Wayne Road, Springfield
Calhoun County Recycling Marshall
13300 15 Mile Road
Calhoun County Recycling Albion
216 N. Eaton St.
C&C Landfill
14800 P Drive N., Marshall

မနက် ၇ နာရီ မှ ညေန ၄ နာရီ ၊ တနလာေနမှ့
ေသာ ကာေန ့

Calhoun ေကာင်တီ recycling စင်တာများသည် COVID-19 ေရာဂါ
ေ ကာင့် အလုပ်ချ ိန်ေလ ာ့ချထားပါသည်။ ၂၆၉-၉၆၉-၆၃၉၅ သိ
ကိ တင်ဖုနး် ေခ ပါ။

အသံုးြပ ပီ းေသာ ပစည်းများ ြပန်လည်အသံုးြပ ြခင်း
(recycling) ှင်အ
့ မိ က်ေနေြမပံ
့
ုကို ကည့်ရန်
battlecreekmi.gov/recycling သိ သွား ပီ း “Trash and
Recycling Map” ကို ှပ
ိ ် ပါ။
ေအာက် ပါ ံု းပိ တ်ရက် များတွင် လာယူ မည်မဟုတ်ပါ။

New Year’s ေန၊ ့ Memorial ေန၊ ့ Independence ေန၊ ့ Labor ေန၊ ့
Thanksgiving ေန၊ ့ Christmas ေန ့
ံု းပိ တ်ရက် များအတွက် သိမ်းယူ ချ ိန်သည် ထို တစ် ပတ် လုံး ၁ ရက် ေနာက် ကျ
မည်ြဖစ် သည်။

က ု်ပ်တိကို ဖု နး် ေခ ပါ၊ သိမဟုတ် လာလည်ပါ
စွနပ
် ့ စ် ပစည်းများ စီ မံခန ် ခွ့ ဲေရး
၈၆၆-၇၉၇-၉၀၁၈
၈၀၀-၇၉၆-၉၆၉၆

Battle Creek ြပည်သအလုပ်ဌာန

105 S. Kendall St.
၂၆၉-၉၆၆-၃၃၅၅ လိင
ု ်းခွဲ (ext) ၁၈၈၉

လမ် းေဘးမှ ြခံ စွနပ
် ့ စ် များ သယ်ယူမ

ှစ်စ ် မတ်လ ကုနမ
် ှ ဝ
ုိ င်ဘာလ ကုနအ
် ထိ ပံုမှနအ
် မိ က်
သိမ်းယူသည့်ေန။့

အသံုးြပ ပီ းေသာ ပစည်း

များ ြပန်လည်အသံုးြပ ြခင်း

REDUCE
REUSE
RECYCLE

သန ် ့ ှ င်းသည့ ်အရာ ှ င့်
ေြခာက် ေသသည့ ် အရာများ
အားလံုး

ပစည်းများကို အိတ်ထဲမထည့ရ
်

ဤအရာများကို လမ် းေဘးတွင် recycle လုပ်ပါ။

ာွ း /ိ juice ထည့်သည့် ကတ်ထူဘူးများ
အသံုးမလိသ
ု ည့် စာများ
မဂဇင်းများ
ကတ်ထူးပံုးများ
နံပါတ် ၁ မှနပ
ံ ါတ်၇ ှ ိ ပလက်စတစ် များအားလံးု
သံဘူးများ
တစ် ခါသံုးဘူးခွံ များ
ဖန်ဘူးများ/ဖန်ပုလင်းများ

ပုလင်းအဖံုးများကိုလည်း ဖွင့် ပီ း recycle လုပ်ပါ

အမိ က်များ
ညစ် ေပသည့ ် ေဖါ ့ဘူ း styrofoam

ကိ းပဲ့ သည့အ
် ရာများ၊

သိမဟုတ် ညစ် ေပသည့အ
် ရာ

Recycling ြပ လုပ်ြခင်း၏
အေြခခံ ၃ ချက်ကို သတိထားပါ

များ

အစားအစာများ ှင့် အရည်များကို
recycling ထဲ မထည့ရ
် ။

ေြပစာများ
ဆီ ေပေသာ ဘူ း
များ
ပစည်းများ/သ ကားလံုးများ
ပတ် ထားသည့ ် အခွံ များ

အစားအေသာက်
အ ကင်းအကျန်များ

ကေလးအ ှီးများ
(diapers)

တစ် း/ စက
လက် သုတ်ပဝါ

သန ် ့ ှ င်းသည့ ် ပု လင်းများ၊ သံဘူးများ၊

စက များ ှင့် ကတ် ထူများကို recycle
လုပ်ပါ။

ေကာင်းေကာင်းမ ထည့ ် ထားသည့ ်
ပလက် စတစ် အိတ် ှင့် recycle

လုပ် ုိင်သည့ပ
် စည်းများကို အိတ်
ထဲ မထည့ရ
် ။

