
172 98th Ave
Oakland, CA 94603

Giới thiệu một dịch vụ mới dành riêng 
cho những người thuê nhà ở Oakland. 
Quý vị có thể lên lịch một cuộc hẹn trực 
tiếp với WM mà không cần tuyên bố 
miễn trừ trách nhiệm từ người quản lý 
khu nhà.

DỊCH VỤ THU GOM 
RÁC THẢI CỒNG KỀNH 

NGƯỜI THUÊ NHÀ Ở OAKLAND

MIỄN PHÍ 
dành cho QUÝ VỊ!

Gọi 1-888-WM-BULKY 
để lên lịch tập kết và thu 
gom rác miễn phí.
Para obtener una copia de este folleto visite 
oaklandrecycles.com/bulky

Để lấy bản sao của tài liệu này, xin truy cập 
oaklandrecycles.com/bulky

有關此副本宣傳冊，請訪問 
oaklandrecycles.com/bulky



YOUR RECYCLING TEAM

DỊCH VỤ TẬP KẾT VÀ THU GOM RÁC THẢI CỒNG KỀNH  
MIỄN PHÍ DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Hãy lên lịch tập kết hoặc thu gom 
rác MIỄN PHÍ của quý vị ngay hôm 
nay! Cách thực hiện:

Cư dân Oakland sống trong các căn hộ hiện có thể trực tiếp lên lịch tập kết và thu  
gom rác thải bên lề đường mà không cần sự chấp thuận của người quản lý khu nhà.

THU GOM RÁC THẢI BÊN LỀ ĐƯỜNG
DỊCH VỤ MỚI DÀNH CHO QUÝ VỊ! Trực tiếp lên lịch 
hẹn với WM để thu gom tối đa bốn yard khối rác thải, 
cùng với số lượng hạn chế các vật dụng lớn - HOÀN 
TOÀN MIỄN PHÍ. 

DỊCH VỤ MỚI! TỰ VẬN CHUYỂN 
Lên lịch tập kết một lần với tối đa bốn yard khối rác thải 
cồng kềnh tại Davis Street Resource Recovery Complex 
(Khu Phức Hợp Phục Hồi Tài Nguyên Phố Davis) ở San 
Leandro - HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Đánh dấu cuộc hẹn của quý vị 
trên lịch.  
Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một 
thông báo xác nhận cùng hướng 
dẫn chi tiết qua email. 

Vui lòng đảm bảo rằng quý vị cung cấp địa 
chỉ email hợp lệ khi đặt lịch hẹn.

2

Gọi 1-888-WM-Bulky
(1-888-962-8559) hoặc truy cập
OaklandRecycles.com/Bulky
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Vui lòng đợi đến kỳ thu gom rác thải bên lề đường tại các căn hộ sẽ được chúng tôi 
lên lịch vào tuần cuối cùng của mỗi tháng. Có thể phát sinh một số trường hợp ngoại 
lệ. Các cuộc hẹn sẽ không được lên lịch trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 12 
đến ngày 14 tháng 1 do hoạt động thu gom cây trong ngày lễ. 


