
                                      
                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông              
       Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280 

                                                                        
Liên lạc: Ana Vergara-Neal (714) 741-5554 

 Public Works 

                         

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2021 
 

  NGÀY DỌN DẸP CỘNG ĐỒNG, CƯ DÂN GARDEN GROVE   

        CÓ THỂ VỨT BỎ ĐỒ VẬT CỒNG KỀNH 

 
Thành phố Garden Grove, hợp tác với Republic Services, sẽ tổ chức các ngày dọn dẹp cộng đồng (community 

cleanup day) khắp thành phố với mục đích giúp cư dân vứt bỏ miễn phí các vật dụng cồng kềnh đúng cách.    

Sự kiện dọn dẹp sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 11, từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ, ở phía tây Garden 

Grove.  Địa điểm để người dân mang đồ tới drop-off là con hẻm phía đông của Thư viện Garden Grove Tibor Rubin, tại 

địa chỉ 11962 Bailey Street, gần với Trung tâm Eastgate Shopping Plaza.  Sự kiện này chỉ dành cho cư dân Garden 

Grove. 

Cư dân có thể vứt bỏ những đồ gia dụng không dùng tới, bao gồm cả những đồ cồng kềnh, chẳng hạn như 

thiết bị điện trong nhà, bàn ghế, đồ nội thất, nệm và thảm.  Người dân sẽ tự đem bỏ đồ của mình.  Ban Public Works 

Garden Grove sẽ có mặt để giúp đỡ những người già và người tàn tật cần hỗ trợ. 

Các mặt hàng không nhận bao gồm rác thải điện tử, chẳng hạn như ti-vi, máy in, radio và máy tính; chất thải 

nguy hại, bao gồm sơn và dầu; và lá cây, cỏ vụn. 

Thành phố tổ chức những buổi dọn đẹp và thu nhận đồ vật cồng kềnh nhằm giữ cho các khu vực trong cộng 

đồng sạch sẽ, đồng thời cung cấp miễn phí các dịch vụ xử lý rác thải. 

Ngày dọn dẹp cộng đồng tiếp theo là Thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021, từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ, 

tại Hare School Park, ở địa chỉ 12012 Magnolia Street. 

Để biết danh sách về ngày làm sạch cộng đồng năm 2022, hãy truy cập trang web của Thành phố tại 

ggcity.org, hoặc gọi số điện thoại (714) 741-5000.  
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