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Cuộc thi tái chế Austin là một cuộc  thi 
tái chế rác thải giữa 10 quận thuộc hội 
đồng thành phố. Mục đích của cuộc thi 
là nhằm tăng việc tái chế rác thải sinh 
hoạt ở khu dân cư và tạo nhận thức về 
những rào cản mà người dân phải đối 
mặt.

Cuộc thi tái chế Austin sẽ tính số cân 
(Anh) rác thải tái chế được thu thập 
trên mỗi hộ trong từng quận vào 
khoảng thời gian từ tháng 12 năm 
2015 tới hết tháng 3 năm 2016.

Các quận tham gia có thể giành chiến 
thắng ở hai hạng mục:
1. tái chế tổng lượng rác thải lớn nhất
2. cải thiện tốt nhất

Những quận dành chiến thắng sẽ được 
nhận một dự án làm đẹp cho thư viện 
hoặc công viên và sẽ được công bố vào 
sự kiện Ngày Trái Đất hôm 23/04/2016.

Mục đích của mỗi một khách hàng 
dọn rác bên vỉa hè đó là tái chế ít nhất 
60 cân (Anh) rác/tháng. Nếu có xe tái 
chế rác màu xanh lam của Thành phố 
Austin tức là quý vị đã
tham gia rồi đấy. Hãy dừng ngay việc 
thải bỏ nhiều rác thải có thể tái chế 
như vậy; hãy cùng nhau bỏ chúng “VÀO 
THÙNG RÁC ĐỂ CHIẾN THẮNG!”

Hãy truy cập AustinRecycles.com để 
tìm hiểu xem quý vị thuộc quận nào và 
quận của quý vị đang xếp ở thứ hạng 
nào.

CUỘC THI NÀY LÀ GÌ? CHÚNG TA THẮNG ĐƯỢC CÁI GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ CHƠI?

Đó là lý do tại sao Austin Resource Recovery đã triển khai CUỘC THI TÁI CHẾ AUSTIN.

Đáng ra chúng ta đã có thể tái chế được gần một nửa số rác thải ở Austin! 
Hàng năm, chúng ta lãng phí mất 4,7 triệu USD từ rác thải có thể tái chế!



CÁCH TÁI CHẾ  Đặt các xe rác của quý vị cách nhau 5 feet 

botes por 5 peis Để xe rác bên vỉa hè trước 6:30 sáng
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Không rác thải, không túi ny-lon, không vụn cắt cỏ ngoài sân và không có rác thải nguy hiểm 
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The Austin Recycles Games are a 
recycling competition among the 10 
city council districts. The goal of the 
competition is to increase residen-
tial recycling and create awareness 
of barriers residents face.

The Austin Recycles Games will 
calculate pounds of recyclables 
collected per household in each 
district for the months of December 
2015 through March 2016.

Districts can win in two categories:
1.   most overall recycling
2.  most improved

The winning districts will receive a 
beautification project for a library or 
public park and will be announced 
at the Earth Day event on 
April 23, 2016.

The goal is for every curbside 
customer to recycle at least 60 
pounds each month. If you have a 
blue City of Austin recycling cart 
you’re already competing. Stop 
trashing so many recyclables; let’s 
toss them all “IN THE BIN FOR 
THE WIN!”

Visit AustinRecycles.com to find out 
what district you are in and where 
your district ranks.
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