
172 98th Ave
Oakland, CA 94603

Cảm ơn quý vị đã tham gia vào Chương 
Trình Thải Bỏ Rác Thải Cồng Kềnh cải tiến 
mới. Những nỗ lực của chúng ta sẽ giúp giữ 
cho Oakland luôn sạch đẹp bằng cách ngăn 
chặn tình trạng vứt bỏ rác thải bừa bãi.

Xem mặt sau để biết thông tin hướng dẫn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: VUI LÒNG TUÂN THỦ

HƯỚNG DẪN THU GOM RÁC THẢI 
CỒNG KỀNH BÊN LỀ ĐƯỜNG Ngày lên lịch Dịch Vụ Thu Gom Rác 

Thải Cồng Kềnh được liệt kê bên dưới 
địa chỉ của quý vị. Hủy lịch trước 5 giờ 
chiều ngày làm việc trước đó bằng 
cách gọi 1-888-WM-BULKY.

Gọi 311 để báo cáo về tình trạng 
vứt bỏ rác thải bừa bãi. 

Để biết thêm thông tin,  
vui lòng truy cập  

oaktownproud.com.

YOUR RECYCLING TEAM

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



HƯỚNG DẪN THU GOM RÁC THẢI CỒNG KỀNH BÊN LỀ ĐƯỜNG DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH ĐƠN LẺ

TÔI CÓ THỂ VỨT BỎ NHỮNG GÌ? TÔI KHÔNG THỂ VỨT BỎ 
NHỮNG GÌ?

Đặt các vật dụng trên lề đường trước 6 giờ sáng vào ngày quý vị lên lịch hẹn để đảm bảo hoạt động thu gom được diễn ra.   
Không đặt các vật dụng trên lề đường trước ngày thu gom dự kiến của quý vị quá một ngày, nếu không, quý vị có thể phải chịu  

án phạt của Thành Phố. Việc vứt bỏ lượng rác thải vượt quá khối lượng được cho phép cũng khiến quý vị phải chịu một khoản phí.

Các Vật Dụng Được Chấp Nhận Bổ Sung:
• Phế liệu kim loại
• Bìa các-tông (phẳng và được bó gọn) 
• Mảnh vụn cây cối  

(được đóng gói trong bao giấy)
• Cành cây (dài 4ft, giới hạn chiều 

rộng 6 inch) và gỗ sạch 
(phải được bó lại)

Các vật dụng lớn: 
(Vui lòng để riêng với các vật dụng khác)

• 2 thiết bị gia dụng
• 4 nệm hoặc giường nệm lò xo
• 4 lốp ô tô hoặc lốp nhỏ hơn  

(vành bánh xe được chấp nhận) 
• 4 màn hình máy tính, CPU hoặc TV
• Thiết bị điện tử dân dụng

Tối đa 4 yard khối rác 
(xấp xỉ 3 ft x 3 ft x 12 ft) 
Có thể bao gồm:

• Đồ nội thất và thảm
• Các vật dụng không nguy hiểm 

(các vật dụng rời đựng trong hộp hoặc 
trong túi),

• Đồ gỗ/cửa sơn màu, mảnh vỡ trong quá 
trình tu sửa nhà cửa

KHÔNG CÓ CHẤT THẢI ĐỘC  
HẠI HOẶC CHẤT THẢI Y TẾ

Chương Trình HHW của Quận Alameda
Household-hazwaste.org

1-800-606-6606

KHÔNG CÓ ĐÁ, BỤI BẨN, BÊ  
TÔNG HOẶC SỢI THỦY TINH

Truy cập trang web của Thành Phố  
Oakland để biết các phương án thải bỏ:
http://bit.ly/constructionanddemolition

Hãy phân nhóm 
và chia tách các 
vật dụng lớn này.

Các vật dụng rời 
phải được đóng túi 
hoặc cho vào hộp 
để thu gom.

Không vật dụng nào có 
trọng lượng trên 75 lb 
ngoài đồ nội thất, thiết 
bị gia dụng và nệm.

Gỗ và cành cây phải được bó lại 
để thu gom.Tránh xa dòng xe cộ 

và không đặt dựa vào 
ô tô. 1-888-WM-BULKY


