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Republic Services is proud to announce
the 2018-2019 Annual Essay Writing
Scholarship Program. This year, Republic Services will award $1,000 scholarships to five eligible Rosemead high
school students. To enter the scholarship contest, college-bound seniors
must write and submit thoughtful, original essays (400 to 500 words) on an
environmental topic.

The essay contest is open to
college-bound, graduating high school
seniors who are residents of the City of
Rosemead. Entries must be submitted
by April 15. For more information,
school counselors and students may
contact Republic Services at 562-5774263 or EMartinez3@RepublicServices.
com.

Có học bổng cho các
học sinh Rosemead.
Republic Services vinh dự công bố
chương trình Học Bổng Viết Tiểu
Luận Hàng Năm 2018-2019. Năm
nay, Republic Services sẽ tặng các
suất học bổng trị giá $1,000 cho năm
học sinh trung học hội đủ điều kiện
của Rosemead. Để tham gia cuộc thi
giành học bổng, các học sinh trung
học năm cuối sẽ vào đại học phải viết
và nộp các bài tiểu luận nguyên bản
và chi tiết (400 đến 500 từ) về một
chủ đề liên quan đến môi trường.
Cuộc thi viết tiểu luận dành
cho các học sinh năm cuối sắp
tốt nghiệp trung học và sẽ vào đại
học, hiện đang cư ngụ tại Thành
Phố Rosemead. Hạn chót nộp bài
dự thi là ngày 15 tháng Tư. Để biết
thêm thông tin, các chuyên gia tư
vấn của trường và học sinh có thể
liên lạc với Republic Services tại số
562-577-4263 hoặc EMartinez3@
RepublicServices.com.

Credit: Memorystockphoto | iStock | Getty Images Plus

Scholarships available for Rosemead students
Becas disponibles para
los estudiantes de
Rosemead
Republic Services se enorgullece
en anunciar el Programa de becas
annual 2018-2019 al escribir un
ensayo. Este año, Republic Services
otorgará becas de $1,000 a cinco
estudiantes de secundaria de Rosemead que reúnan los requisitos.
Para ingresar al concurso de becas,
los estudiantes del último año que
ingresarán a la escuela superior
deben escribir y enviar ensayos originales (400-500 palabras) sobre un
tema medioambiental.
El concurso del ensayo está
disponible para los estudiantes
del ultimo año de secundaria que
ingresarán a la escuela superior
y sean residentes de la ciudad
de Rosemead. Los ensayos se
deben enviar para el 15 de abril.
Para obtener más información, los
orientadores y estudiantes pueden
comunicarse con Republic Services
al 562-577-4263 o EMartinez3@
RepublicServices.com.

柔似蜜市的學生有機會獲
得獎學金
Republic Services隆重地宣布20182019年度徵文獎學金活動。今年
Republic Services將頒發一千美元的
獎學金給柔似蜜市五個符合資格的高
中學生。想要參加這項獎學金比賽, 即
將上大學的高中十二年級學生必須以
環境保護為主題, 書寫一篇有見解的論
文(400到500字左右), 論文必須是原創
作品。
論文比賽是開放給住在柔似蜜市
即將畢業上大學的高中十二年級學
生。參賽作品必須在四月十五日以
前提交。如果需要更多相關訊息, 學
校的輔導老師和學生可以致電562577-4263或者發郵件EMartinez3@
RepublicServices.com。

Holiday Collection
Schedule

Your pickup for waste and recycling
will be delayed by one day during
the week of Memorial Day,
Monday, May 27.

Horario de recolección
durante los días
festivos
Su recolección de residuos y
reciclaje se retardará un día
durante la semana del Día de
Conmemoración de los Caídos,
el lunes 27 de mayo.

節日垃圾清運時間表
垃圾清運和回收服務在陣亡將士紀念
日(Memorial Day)五月二十七日那個
星期將會延遲一天。

Lịch Trình Thu Rác
Ngày Lễ

Lịch thu rác và rác tái chế của quý
vị sẽ bị trễ một ngày trong tuần có
Ngày Tưởng Niệm Binh Sĩ (Memorial
Day), có nghĩa là thứ Hai, ngày 27
tháng Năm.
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Doing some spring cleaning?
Spring is a good time to look around
the house and get rid of things you
no longer need. Perhaps you have a
computer or TV that is no longer being
used. Maybe it’s time to get rid of your
old freezer or a worn chair. As you are
paring down your possessions, ask yourself,
“Could someone else
use this?” If so, consider donating it to
Goodwill, Habitat
for Humanity, The
Salvation Army, or
another charitable organization.
If not, you can
dispose of both
old electronics and
bulky items, like
furniture and appliances, at the curb.
Credit: stephanie phillips |
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However, you must
contact Republic Services to request a
special pickup so that the correct truck
will be sent out on your collection day.
Rosemead residents may dispose
of unwanted bulky items at the curb
next to your household waste, recy-

clables, and yardwaste. Bulky items
include furniture, refrigerators, stoves,
water heaters, rolled rugs, and other
items that do not fit into your black
waste containers. You can also set
out electronics, such as televisions
and computers, and
up to four tires. Each
resident living in a
single-family home is
allowed to set out
up to 25 bulky and/
or electronic items
per year, with a
limit of five items
per pickup, at no
additional charge.
To request this
service, simply call
Republic Services
at 800-299-4898
one business day
prior to your collection day. You can
also request service through the My
Resource™ app, which is available from
the App Store or Google Play. (No
automobile parts or hazardous waste
are accepted at the curb.)

¿Va a hacer limpieza de primavera?
La primavera es una buena época para mirar por la casa y deshacerse de cosas
que ya no necesita. Tal vez tiene una computadora o un televisor que no utiliza.
Tal vez es el momento de deshacerse de su congelador viejo o de un sofá deteriorado. A medida que se deshace de sus posesiones, pregúntese a sí mismo
“¿Alguien más podría usar esto?” Si es así, considere donarlo a Goodwill, Habitat
for Humanity, The Salvation Army u otra organización caritativa. Si no, puede
desechar tanto los equipos electrónicos viejos como los artículos grandes
como muebles y electrodomésticos en la acera. Sin embargo, debe contactar
con Republic Services para solicitar una recolección especial para que le envíen
el camión adecuado en su día de recolección.
Los residentes de Rosemead pueden desechar los artículos grandes
no deseados en la acera al lado de sus residuos domésticos, reciclables y
desechos del patio. Los artículos grandes incluyen muebles, refrigeradores,
estufas, calentadores de agua, alfombras enrolladas y otros artículos que
no caben en sus contenedores negros de residuos. También puede colocar
fuera equipos electrónicos, tales como televisores y computadoras y hasta
cuatro llantas. Los residentes de viviendas unifamiliares pueden colocar fuera
hasta 25 artículos grandes y/o equipos electrónicos al año con un límite de
cinco artículos por recolección, sin costo adicional. Para solicitar este servicio,
simplemente llame a Republic Services al 800-299-4898 un día antes de su día
de recolección. También puede solicitar el servicio a través de la aplicación My
Resource™, la cual está disponible en la App Store o en Google Play. (No se
aceptan repuestos de automóviles ni desechos peligrosos en la acera.)

春季要大掃除嗎?
春天是大掃除的好時機, 您可以好好地看看家裡有沒有用不到的東西, 然後把
它們清除掉。 也許您有一台已經不再使用的電腦或者電視 。也許現在正是把您
的舊冷凍箱或者舊沙發處理掉的時候。 當您清除多餘用不到的東西時, 問問自己:
“別人用得到這個嗎? ” 如果別人用得到, 您可以考慮捐贈給Goodwill, Habitat
for Humanity, The Salvation Army或者其他慈善機構。要是別人用不到了, 您可以
把舊電子用品和大型廢棄物, 比如家具和電器用品, 放在路邊。不過, 您必須通知
Republic Services, 這樣專門清運大型廢棄物的垃圾車才會在垃圾清運日當天把您
的大型廢棄物清運走。
柔似蜜市的居民可以把不要的大型廢棄物放置在家庭一般垃圾、回收物
和庭院廢棄物旁邊的路邊。大型廢棄物包括: 家具、冰箱、爐子、熱水器、卷起來
的地毯, 以及放不進去黑色垃圾箱的其他大件物品。您也可以放置電子用品, 比如
電視和電腦, 以及四個以下的輪胎。單戶住宅的居民每一年可以免費處理多達25件
的大型廢棄物和電器, 每一次清運不可以超過5件。您只要在一般垃圾清運日至少
一天以前，致電800-299-4898預約大型廢棄物清運服務就可以了。您也可以利用
My Resource™ app預約大型廢棄物清運服務, My Resource app軟件您可以在App
Store或者Google Play下載。(汽車零件或者家庭有害廢棄物是不可以放在路邊清
運的。)

Quý vị dự định dọn dẹp khi mùa xuân đến?
Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để dọn dẹp nhà cửa và vứt bỏ những thứ quý
vị không cần đến nữa. Quý vị có thể có một chiếc máy điện toán (máy tính) hay
TV không còn sử dụng nữa. Có thể đã đến lúc vứt bỏ chiếc tủ đông đá cũ hay
chiếc ghế bành cũ mòn. Khi quý vị dọn bỏ bớt đồ đạc trong nhà, hãy tự hỏi:
“Người khác có thể sử dụng món đồ này không?” Nếu câu trả lời là có, hãy cân
nhắc tặng món đồ đó cho Goodwill, Habitat for Humanity, The Salvation Army,
hoặc tổ chức từ thiện khác. Nếu không, quý vị có thể vứt bỏ cả đồ điện tử cũ
và vật dụng cồng kềnh, chẳng hạn như đồ nội thất và máy móc gia dụng, bên lề
đường. Tuy nhiên, quý vị phải liên lạc với Republic Services để yêu cầu dịch vụ
tới lấy rác đặc biệt để chúng tôi đưa xe tải thích hợp đến lấy vào ngày thu rác
của quý vị.
Cư dân Rosemead có thể vứt bỏ các vật dụng cồng kềnh bên lề đường bên
cạnh rác gia dụng, rác tái chế, và rác sân vườn. Các đồ vật cồng kềnh gồm có
đồ nội thất, tủ lạnh, bếp nấu, bình đun nước nóng, thảm đã cuộn lại, và các vật
dụng khác không đựng vừa trong thùng rác màu đen. Quý vị cũng có thể đưa ra
rác điện tử, chẳng hạn như TV và máy tính, và tới tối đa bốn chiếc lốp xe. Mỗi cư
dân cư ngụ trong căn nhà dành cho một hộ gia đình được phép đưa ra tới tối
đa 25 đồ vật cồng kềnh và/hoặc đồ điện tử mỗi năm, giới hạn năm đồ vật mỗi
lần tới lấy mà không phải trả thêm tiền. Để yêu cầu dịch vụ này, quý vị chỉ cần
gọi Republic Services tại số 800-299-4898 một ngày làm việc trước ngày thu rác
của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu dịch vụ qua ứng dụng My Resource™ có
sẵn trong App Store hoặc Google Play. (Chúng tôi sẽ không thu các bộ phận xe
hơi hoặc rác độc hại bên lề đường.)

Business and multi-family
property recycling
Under California law (Assembly Bill 341), recycling is mandatory for businesses
that generate 4 or more cubic yards of waste per week and multi-family properties with five or more units. If you have questions about your business or multifamily recycling program, or wish to make changes or improvements, call Republic
Services at 800-299-4898.

Reciclaje en las empresas y propiedades
multifamiliares
Según la ley de California (proyecto de ley 341de la Asamblea), el reciclaje es
obligatorio para las empresas que generen 4 yardas cúbicas o más de residuos
por semana y para las propiedades multifamiliares con 5 unidades o más.
Si tiene alguna pregunta sobre su programa de reciclaje para empresas u
hogares multifamiliares, o si desea realizar cambios o mejoras, comuníquese
con Republic Services al 800-299-4898.

企業和公寓用戶的回收計畫
根據加州法案（Assembly Bill 341），對於每週產生4立方碼以上廢棄物的企業以
及具有5個或更多單位的公寓，都必須進行回收。如果您對您的企業或公寓的回
收計劃有任何疑問, 或者希望進行更改或改進，請致電800-299-4898給Republic
Services。

Hoạt động tái chế của các cơ sở thương mại và khu
nhà dành cho nhiều gia đình
Theo luật tiểu bang California (Dự Luật Quốc Hội 341), tái chế là quy định bắt
buộc đối với các cơ sở thương mại tạo ra ít nhất 4 yard vuông rác một tuần và
các khu chung cư dành cho nhiều hộ gia đình có ít nhất năm căn hộ. Nếu quý vị
có thắc mắc về chương trình tái chế dành cho khu chung cư nhiều hộ gia đình
hoặc cơ sở thương mại của quý vị hoặc muốn thực hiện các thay đổi hay cải
tiến, vui lòng gọi Republic Services tại số 800-299-4898.
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Drop off household hazardous waste
for safe disposal
NEVER place household hazardous waste (HHW) in
the trash, recycling, or yardwaste cart or pour it into
the street, gutter, storm drain, or sewer! Instead, take
advantage of the FREE convenient S.A.F.E. Collection
Centers, which are open Saturdays and Sundays, from
9 a.m. to 3 p.m., year-round (except holidays and
rainy days). In addition to HHW, such as household,
automotive, and lawn chemicals, you can also drop off
electronic waste, car batteries, household batteries,
fluorescent tubes and bulbs, used sharps (in a secure
container), and mercury thermometers at these centers.
The nearest centers are the LA-Glendale S.A.F.E. Center,
located at 4600 Colorado Boulevard in Los Angeles, and
the Washington Boulevard S.A.F.E. Center, located at
2649 E. Washington Boulevard in Los Angeles.
For more information, visit CleanLA.com or call
888-CLEAN-LA.

安全處理家庭有毒廢棄物
切勿將家庭有毒廢棄物(HHW)放入垃圾桶、回收箱、庭院垃圾
箱, 或者倒入街道排水溝、雨水渠或下水道! 相反的, 您應該利用
免費方便的S.A.F.E.家庭有毒廢棄物收集中心, 收集中心星期六
和星期日全年開放, 時間從上午九點至下午三點(節假日和下雨
天除外) 。除了家庭有毒廢棄物(HHW)之外, 您也可以把電子廢
棄物、汽車電池、家用電池、日光燈管和燈泡, 使用過的針類物
品(裝在密封的容器), 以及水銀溫度計拿到這些收集中心處理回
收。離我們最近的收集中心有兩個, 一個是位於4600 Colorado
Boulevard in Los Angeles的the LA-Glendale S.A.F.E. Center, 另
外一個是位於2649 E. Washington Boulevard in Los Angeles的
the Washington Boulevard S.A.F.E. Center。
詳細的訊息以及其他請上CleanLA.com網站查詢, 或者致電
888-CLEAN-LA詢問。

Being a better
recycler is as
simple as 1-2-3

1

2

3

Know what to throw

Empty. Clean. Dry.TM

Keep it loose

Cardboard, paper, metal
cans, plastic bottles and jugs

Keep all recyclables
free of food and liquid

Never put recyclables
in containers or bags

Learn more at RepublicServices.com
Conozca más en RepublicServices.com
更多的訊息請上RepublicServices.com網站查詢。
Tìm hiểu thêm tại RepublicServices.com

Ser un mejor
reciclador es tan
simple como 1-2-3

1. Conozca lo que puede echar – Cartulina, papel, latas de
metal, botellas plásticas y jarras
2. Vacío. Limpio. Seco. – Conserve todos los artículos
reciclables sin alimentos ni líquidos
3. Consérvelos sueltos – Nunca coloque los artículos
reciclables en contenedores o bolsas (salvo las bolsas y las
películas)

作為一個更好的回收
者可以簡單如以下
1-2-3個步驟

1. 知道回收什麼 – 厚紙板、紙張、金屬罐、塑料瓶和塑料桶。

Tái chế hiệu quả
hơn thật dễ như
đếm 1-2-3

1. Biết cần vứt bỏ những gì – Bìa cứng, giấy, lon kim loại, chai
lọ nhựa

2. 清空. 洗淨. 晾乾. – 確保可回收物都清空了，沒有殘留任何食
物和液體。
3. 保持回收物鬆散 – 切勿將回收物裝在容器裡或者打包。

2. Đổ hết. Làm sạch. Để khô. – Tránh để đồ tái chế bị dính
đồ ăn và chất lỏng
3. Để rời – Đừng bao giờ bỏ đồ tái chế vào trong túi hay vật
đựng

Tới đổ rác gia dụng độc
hại để bảo đảm vứt rác
an toàn
ĐỪNG BAO GIỜ bỏ rác thải gia dụng
độc hại (HHW) vào thùng rác thường,
thùng rác tái chế hoặc thùng rác sân
vườn, hay bỏ ra đường, máng xối,
cống thoát nước mưa, hoặc cống
rãnh! Thay vào đó hãy tận dụng các
Trung Tâm Thu Rác S.A.F.E. tiện lợi và
MIỄN PHÍ. Các trung tâm này mở cửa
vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật
hàng tuần, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ
chiều, suốt năm (trừ các ngày mưa và
ngày lễ). Ngoài HHW, quý vị cũng có
thể tới bỏ rác điện tử, ắc quy xe hơi,
pin gia dụng, ống đèn tuýp và bóng
đèn, các vật dụng nhọn đã qua sử
dụng (đựng trong hộp đựng an toàn),
và nhiệt biểu kế có thủy ngân tại các
trung tâm này. Các trung tâm gần
nhất là LA-Glendale S.A.F.E. Center,
tại 4600 Colorado Boulevard ở Los
Angeles, và trung tâm Washington
Boulevard S.A.F.E. Center, tại 2649 E.
Washington Boulevard ở Los Angeles.
Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy
cập website CleanLA.com hoặc gọi
số 888-CLEAN-LA.

Entregue los residuos
domésticos peligrosos
para desecharlos de
forma segura
¡NUNCA coloque los los residuos
domésticos peligrosos (HHW) en el
carrito de la basura, del reciclaje o
de los residuos del patio, ni en la
calle, las canaletas, los desagües
pluviales o el alcantarillado! En
cambio, aproveche los convenientes
Centros de recolección GRATUITA
S.A.F.E. los cuales están abiertos
los sábados y domingos de 9
a.m. a 3 p.m. durante todo el año
(salvo los días festivos y los días
de lluvia). Además de los HHW,
también puede entregar en estos
centros los residuos electrónicos,
baterías de carros, baterías de uso
doméstico, tubos fluorescentes
y bombillas, objetos punzantes
usados (en un contenedor seguro)
y los termómetros de mercurio. Los
centros más cercanos son el Centro
S.A.F.E. de LA–Glendale, ubicado
en el 4600 Colorado Boulevard en
Los Ángeles, y el Centro S.A.F.E.
Washington Boulevard, ubicado en
el 2649 E. Washington Boulevard en
Los Ángeles.
Para más información,
visite CleanLA.com o llame al
888-CLEAN-LA.
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Click instead of calling with
My Resource™

Credit: maerzkind | iStock | Getty Images Plus

You don’t have to get on the phone to contact Republic’s
customer service. Instead, you can use the My Resource™
app. With My Resource, you can schedule a bulky item or
electronics pickup or report a missed pickup. Individuals
can request repair or replacement of a damaged
residential container, while businesses can request
repair or graffiti removal on containers. You can even pay
your bill. Download the My Resource app to your device
from the App Store or Google Play or sign up online at
RepublicOnline.com.

Haga clic en vez de llamar con My Resource™

Are you in compliance?
Organics recycling mandate now affects more businesses
Under Assembly Bill 1826, California businesses are required to reduce the
amount of organics sent to landfills. Organics include both food scraps and yard
debris. As of January 1, 2019, organics recycling is mandatory for businesses that
generate 4 or more cubic yards of solid waste (trash, recyclables, and organics)
per week and multi-family properties with five or more units that generate the
same amount of waste. At this time, multi-family properties are only required to
recycle yard debris and do not have to recycle food waste.
Lawn and leaf waste can be collected in yardwaste containers at your business or apartment/condominium community. Food scraps can be collected in
designated food waste containers provided by Republic Services. If you don’t have
the containers you need, contact Republic at 800-299-4898.
Republic Services has also partnered with several local food banks to connect
businesses that have excess food with agencies which can use it. If your business
is interested in donating food through these partnerships, contact Republic at
562-347-4100.

No tiene que hacer una llamada telefónica para comunicarse con el Servicio al
cliente de Republic. En su lugar, puede usar la aplicación My Resource™. Con My
Resource, puede programar la recolección de un artículo grande o equipos electrónicos o reportar una recolección que no se llevó a cabo. Las personas pueden
solicitar la reparación o el reemplazo de contenedores residenciales dañados,
mientras que las empresas pueden solicitar la reparación o la remoción de grafitis
de los contenedores. Descargue la aplicación My Resource en su dispositivo
desde la App Store o Google Play, o regístrese en línea en RepublicOnline.com.

點擊My Resource™的應用軟件來代替撥打電話
您無需撥打電話來聯繫客戶服務部門了。您現在可以使用My Resource™的應用軟
件代替打電話。使用My Resource，您可以安排大件物品或電子設備的清運服務,
或者通報錯過的垃圾清運。個人可以要求維修或更換損壞的住宅垃圾箱，而企業
也可以要求對垃圾箱進行維修或清除塗鴉。另外, 您還可以支付帳單。您可以從
App Store或Google Play將My Resource應用軟件下載到您的設備上，或者上網在
RepublicOnline.com註冊。

你遵守了嗎？
有機垃圾回收的規定影響到更多的企業
根據州法(AB 1826)的規定, 加州企業必須減少送進填埋場的有機垃圾。有機垃圾包括食物殘渣和院子廢料。從二〇一九年一
月一日開始, 每星期產生4立方碼以上固體廢棄物(垃圾、回收物、以及有機垃圾)的企業, 以及產生相同數量固體廢棄物的公寓
用戶(五戶或五戶以上的), 都必須做有機垃圾回收。 目前, 公寓用戶只需要回收院子的廢料, 還不需要做食物廢棄物的回收。
草坪和葉子的廢料可以收集在您企業或者公寓的庭院垃圾箱裡。食物殘渣可以收集在由Republic Services提供的指定食物
垃圾桶裡。如果您沒有指定的垃圾箱, 請致電800-299-4898與Republic聯系。
Republic Services和許多當地的食物銀行合作, 幫助聯繫有剩餘食物的企業和需要食物的機構。 如果您的企業有興趣通過
與我們合作來捐贈食品, 請致電562-347-4100與Republic聯系。

¿Está usted acatando la norma?
El mandato de reciclaje de residuos orgánicos
ahora afecta a más empresas
Según el Proyecto de ley 1826 de la Asamblea, se exige
a las empresas de California reducir la cantidad de
materiales orgánicos que se envía a los vertederos. Los
materiales orgánicos incluyen tanto restos de alimentos
como desechos del patio. A partir del 1º de enero de
2019, el reciclaje de materiales orgánicos es obligatorio
para las empresas que generen 4 o más yardas cúbicas
de desechos sólidos (basura, reciclables y orgánicos) por
semana, al igual que a las propiedades multifamiliares con
cinco o más unidades que generen la misma cantidad. En
este momento, únicamente se le exige a las propiedades

Quý vị có tuân thủ luật không?
Quy định bắt buộc tái chế đồ vật hữu cơ hiện áp
dụng cho nhiều cơ sở thương mại khác
Theo Dự Luật Quốc Hội 1826, các cơ sở thương mại tại
California phải giảm số lượng đồ hữu cơ chuyển đến bãi
chôn rác. Đồ hữu cơ bao gồm cả rác thực phẩm và rác sân
vườn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2019, tái chế đồ hữu cơ
là quy định bắt buộc đối với các cơ sở thương mại tạo ra ít
nhất 4 yard vuông rác chất rắn (rác phế thải, rác tái chế, và
rác hữu cơ) một tuần và các khu chung cư dành cho nhiều
hộ gia đình có ít nhất năm căn hộ tạo ra cùng một lượng
rác. Hiện tại, các khu nhà chung cư chỉ cần phải tái chế rác

multifamiliares que reciclen los desechos del patio, pero no
tienen que reciclar los residuos de alimentos.
Los residuos de jardinería y hojas se pueden recolectar
en contenedores de residuos del patio en su empresa o
comunidad de apartamentos/condominios. Los residuos
de alimentos se pueden recolectar en contenedores
diseñados para residuos de alimentos proporcionados
por Republic Services. Si no tiene contenedores para los
residuos del patio, contacte con Republic Services al 800299-4898.
Republic Services también se ha asociado con varios
bancos de alimentos locales para conectar a las empresas que tienen exceso de alimentos con las agencias que
pueden utilizarlos. Si su empresa está interesada en donar
alimentos a través de estas asociaciones, comuníquese con
Republic Services al 562-347-4100.
sân vườn và vôi gạch vụn và không bắt buộc phải tái chế
rác thực phẩm.
Có thể thu gom rác sân vườn và lá cây trong các thùng
đựng rác sân vườn tại cơ sở thương mại hoặc tòa nhà
chung cư/khu cư xá của quý vị. Có thể thu gom vụn thức ăn
trong các thùng đựng rác thực phẩm quy định do Republic
Services cung cấp. Nếu quý vị không có loại thùng rác mà
quý vị cần, liên lạc với Republic tại số 800-299-4898.
Republic Services hợp tác với nhiều ngân hàng thực
phẩm địa phương để kết nối các cơ sở thương mại có thực
phẩm dư thừa với những cơ quan có thể sử dụng thực
phẩm đó. Nếu cơ sở thương mại của quý vị muốn quyên
tặng thực phẩm thông qua hoạt động hợp tác này, vui lòng
liên lạc với Republic tại số 562-347-4100.

Bấm chuột thay vì gọi
điện thoại bằng ứng
dụng My Resource™
Quý vị không cần phải liên lạc với ban
dịch vụ khách hàng của Republic qua
điện thoại. Thay vào đó, quý vị có thể
sử dụng ứng dụng My Resource™. Với
My Resource, quý vị có thể xếp lịch tới
lấy rác cồng kềnh hoặc đồ điện tử, hoặc
báo cáo một trường hợp lỡ hẹn tới lấy
rác. Các cá nhân có thể yêu cầu sửa
chữa hoặc thay thế thùng rác gia dụng
bị hư hỏng, còn các cơ sở thương mại
có thể yêu cầu sửa chữa hoặc xóa hình
vẽ bậy trên các thùng rác. You can even
pay your bill. Tải ứng dụng My Resource
vào thiết bị của quý vị từ App Store
hoặc Google Play hoặc đăng ký trên
mạng trực tuyến tại RepublicOnline.
com.

We want your suggestions,
questions and comments!
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