Quý vị thấy việc xả rác?

Nếu quý vị thấy hành vi xả rác trái
phép ở bất cứ đâu trong Quận King
thì hãy hành động ngay!
Gọi cho Đường Dây Nóng Về Xả
Rác Trái Phép của Quận King

Hãy Báao Cáo
Việc Xả Rác
Trái Phép!

Đường Dây Nóng Về Xả Rác Trái Phép của Quận King:

Xả rác trái phép là việc thải bỏ rác
thải không đúng cách

Báo cáo xả rác trái phép:

• Nếu đang diễn ra, hãy gọi 911
• Hãy gọi cho Đường Dây Nóng Về Xả Rác Trái Phép
206-296-SITE (7483) Tổng đài miễn phí:
1-866-431-7483, Số chuyển tiếp TTY: 711.
• Trực tuyến: www.kingcounty.gov/ReportDumping

Vui lòng cho chúng tôi biết:

Địa điểm? Vui lòng nêu cụ thể – địa chỉ hoặc giao
lộ là tốt nhất.
Đó là thứ gì? Vui lòng mô tả loại và khối lượng
ước tính của những thứ đã bị xả thải.
Ai đã làm? Quý vị có biết ai đã xả thải những thứ
đó không? Quý vị có nhìn thấy việc đó xảy ra hoặc
có ghi được biển số xe không?

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Nhân viên đường dây nóng sẽ cho quý vị biết báo
cáo của quý vị đã được gửi đến cơ quan nào, bao
gồm cả thông tin liên hệ của họ và cung cấp cho quý
vị mã số báo cáo.

Ngăn chặn Xả rác Trái phép

• Báo cáo xả rác trái phép - việc xả rác ít xảy ra ở các
cộng đồng sạch.
• Nếu quý vị thuê bất kỳ ai dọn vật liệu ra khỏi khu đất của
mình, hãy lấy biên lai thải bỏ rác.

Thông tin Tái chế và Thải bỏ

Cơ Quan Xử Lý Chất Thải Rắn Quận King
Trang web ................................www.kingcounty.gov/solidwaste
Điện thoại ..................................................................... 206-296-4466
Tổng đài miễn phí.................................................1-800-325-6165
số máy lẻ 6-4466
Tổng Đài Hỗ Trợ Về Chất
Thải Sinh Hoạt Nguy Hại .................................... 206-296-4692
Đường Dây Nóng
Về Tái Chế Của Tiểu Bang WA ................ 1-800-RECYCLE
(732-9253)

Có các định dạng thay thế
206-296-4466, Số chuyển
tiếp TTY: 711

Được in trên giấy tái chế—6-09

Sở Tài nguyên và Công viên

