
Hãy truy cập  RepublicServices.com hoặc gọi số  
800.299.4898 để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi có dịch vụ thu gom món đồ đặc biệt, 
những giải pháp theo mùa và tân trang gia cư 
cho những món đồ trên 50 pao hoặc số lượng lớn.

Quý vị có món đồ không có trong các hướng dẫn 
của chương trình? 

Mỗi món đồ không được lớn hơn 
4 ft. x 4 ft. x 6 ft.

Kích thước

Mỗi món đồ có trọng lượng tối đa 50 pao
Trọng lượng

Những nơi chung cư có nhiều gia đình  có 
thể bỏ ra ngoài 4 món đồ để chúng tôi đến 
thu gom miễn phí và tối đa 4 lần mỗi năm.

Số Lượng
Mỗi năm các gia cư có thể bỏ 25 món đồ ra 
ngoài để được thu gom miễn phí, mỗi lần thu 
gom tối đa 5 món đồ.

Những món đồ được thu gom vào ngày thu gom 
rác thường lệ của quý vị.  Đặt những món đồ ra bên 
ngoài vào đêm 

Những Ngày Thu Gom Rác

Gọi số 800.299.4898 48 tiếng trước ngày thu gom 
rác của quý vị.

Lấy Hẹn

Các Hướng Dẫn Của Chương 

Hãy để chúng tôi giúp đỡ quý vị thiết kế một chương 
trình rác thải cỡ lớn dễ hiểu, an toàn và giữ cộng đồng 
quý vị sạch sẽ. Hãy truy cập RepublicServices.com

Những món đồ quá cỡ, nguy hiểm hoặc những 
món đồ khác ngoài các hướng dẫn của chương 
trình chẳng hạn như hóa chất, rác thải xây dựng 
và rác thải phá bỏ, bộ phận xe hơi hoặc rác thải 
thường xuyên được bỏ trong bao rác để được thu 
gom theo thường lệ.

Chúng tôi không chấp: 

Các Món Đồ Cỡ Lớn Không Được 
Chấp Nhận

Cây và rác thải bó lại với nhau được 
tạo ra trong môi trường gia cư

Bụi Cây

Các thiết bị điện tử quá cỡ
Đồ Điện Tử

Các thiết bị gia dụng chủ yếu 
thường được tìm thấy ở phòng 
bếp và phòng giặt đồ*

Thiết Bị Gia Dụng

Những món đồ quá cỡ quá lớn để bỏ 
trong thùng rác thông dụng

Đồ Gia Dụng Thông Thường  

Các Món Đồ Cỡ Lớn Được Chấp Nhận

Qua sự hợp tác với Republic Services® Thành Phố Rosemead 
có một chương trình tuyệt vời để thu gom những món đồ cỡ 
lớn. Sự giúp đỡ của quý vị với các hướng dẫn sau đây sẽ bảo 
đảm Thành Phố tiếp tục có vẻ xinh đẹp trong khi thu gom 
những món đồ cỡ lớn.

Các Hướng Dẫn Dành Cho 
Món Đồ Cỡ Lớn Của Thành 
Phố Rosemead


