
PIZZA XA-LÁT CÀ PHÊ

Gây Quỹ Để Giảm Rác Thải Dụng Cụ Ăn Uống
Lên tới $25,000 mỗi người đăng ký để nhận máy rửa bát, đĩa tái sử dụng và các chi phí hợp lệ khác

Chương trình tài trợ này cung cấp 
quỹ tới các doanh nghiệp và tổ chức 
phục vụ thực phẩm địa phương cho 
các dự án được chọn dẫn tới sự 
chuyển đổi lâu dài từ dụng cụ ăn 
uống dùng một lần sang dụng cụ tái 
sử dụng.

Điều này có thể dùng cho hoạt động 
ăn tại chỗ và/hoặc mang về ở các nhà 
hàng, sảnh thực phẩm, căng tin, tổ 
chức phi lợi nhuận và các nơi khác.

Quét để biết thêm chi tiết và truy 
cập đơn đăng ký,  hoặc truy cập: 

doee.dc.gov/disposables

Quý vị có thắc mắc? Liên hệ: Kacey Wetzel
(410) 974-2941 ext. 104  |  kwetzel@cbtrust.org

Dự án phải được hoàn thành trước ngày 26 tháng tám năm 2023Thứ Năm, ngày 8 tháng mười hai năm 2022 lúc 6 giờ chiều

Hạn đăng ký



QUÝ VỊ CÓ BIẾT?

Thông báo chu kỳ tài trợ 2022-2023

Một chương trình tài trợ dành cho các tổ 
chức phục vụ thực phẩm để giảm thiểu 

rác thải và tiết kiệm tiền bằng cách 
chuyển đổi từ dụng cụ ăn uống dùng một 

lần sang dụng cụ tái sử dụng

Xem thêm thông tin ở bên trong

TRONG NHÀ TẠI CHỖ
Bát đĩa và rửa bát cho 
các hoạt động ăn uống' 
tại chỗ  

TRONG NHÀ MANG ĐI
Dụng cụ tái sử dụng dành 
cho mang đi, xử lý tại nhà

ĐỒ TÁI SỬ DỤNG TỪ 
BÊN THỨ BA
Các dịch vụ thu mua của 
hoặc thí điểm một hệ 
thống dụng cụ ăn uống 
tái sử dụng từ bên thứ ba

KHU VỰC CỦA DỰ ÁN QUÝ VỊ CẦN DỊCH VỤ BIÊN DỊCH?

Chuyển từ dụng cụ ăn uống dùng một 
lần sang dụng cụ tái sử dụng có thể:

Tiết kiệm tiền

Giảm thiểu rác thải

Tạo ra trải nghiệm tốt hơn

Xây dụng sự trung thành của 
khách hàng

Free language interpretation is 
available. (202) 934-3306

La interpretación gratuita a otros 
idiomas está disponible. (202) 934-3306

ነጻ ነጻ ትርጉም ይገኛል። 
(202) 934-3306

我们提供免费的翻译服务。
(202)934-3306

Une interprétation linguistique gratuite 
est disponible. (202) 934-3306

لترجمة اللغویة متوفرة مجانا.  
(202) 934-3306

Ukalimani wa lugha bila malipo 
unapatikana. (202) 934-3306

무료통역 서비스를 제공합니다. 
(202) 934-3306

Có thông dịch miễn phí. (202) 934-3306


