THÔNG TIN
Từ Thành Phố Garden Grove
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
Ban Public Works
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022
THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ BUỔI HỘI THẢO
VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÁI CHẾ RÁC HỮU CƠ ĐẾN CƯ DÂN
Thành phố Garden Grove, hợp tác với nhà thầu xử lý rác Republic Services, sẽ có buổi
hội thảo cộng đồng về chương trình Tái Chế Rác Hữu Cơ đến cư dân. Buổi hội thảo sẽ được tổ
chức vào Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022, từ 6:00 giờ đến 7:30 giờ tối, tại Trung tâm
Họp Cộng đồng Garden Grove (Garden Grove Community Meeting Center), tọa lạc tại địa chỉ
11300 Stanford Avenue. Chỗ ngồi có hạn. Đăng ký qua mạng (online) tại
ggcity.org/organics-recycling hoặc gọi (714) 741-5344.
Cư dân đến tham dự buổi hội thảo sẽ nhận được một xô đựng rác nhỏ để trên
bếp (kitchen pail), dùng để thu gom thức ăn thừa trước khi đổ vào thùng tái chế. Mỗi hộ gia
đình chỉ nhận được 1 cái.
Những chủ đề sẽ được thảo luận bao gồm luật tái chế rác hữu cơ của tiểu bang, SB
1383, tầm quan trọng của việc tái chế chất hữu cơ; dịch vụ thu gom chất thải sẽ có thay đổi
đối với cư dân và cư dân sống ở những khu nhà chung cư; phân loại rác hữu cơ hợp lý; và
cách để giảm thiểu các chất gây hại và mùi hôi chung quanh.
Chương trình Tái Chế Rác Hữu Cơ được ủy quyền bởi dự luật SB 1383 của Thượng viện
California, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm giảm lượng chất thải hữu cơ tại các bãi chôn
lấp, và giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường; cho phép cư dân và doanh nghiệp tái chế
tất cả chất thải thực phẩm và giấy bẩn thực phẩm trong một thùng rác tái chế rác.

THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ BUỔI HỘI THẢO
2-2-2

Sẽ có thông dịch viên Tiếng Việt tại buổi hội thảo. Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy
truy cập ggcity.org/organics-recycling hoặc gọi (714) 741-5344.
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