
Nuevo programa centralizado de 
reciclaje y disposición de basura 
en las instalaciones de la Ciudad
El estado ha adoptado leyes que requieren que 
las ciudades de California separen los materiales 
reciclables y orgánicos de la basura (proyectos de 
ley 341 y 1826). Para cumplir con estos mandatos, 
la Ciudad ha implementado un nuevo programa 
de reciclaje centralizado en las instalaciones de la 
Ciudad, cuya implementación empezó la semana 
del 1º de noviembre del 2019. Estas instalaciones 
de la Ciudad han pasado al nuevo programa: el 
Ayuntamiento, el Ross Annex, la Biblioteca Central, 
el Centro de Transporte Regional de Santa Ana, el 
Centro Santa Anita, el Centro Jerome, Southwest 
Senior Center, Santa Ana Senior Center, Police 
Athletic and Activity League, la Biblioteca Newhope, 
el Centro Corbin, Central Stores, el Patio Corporativo 
y el Centro El Salvador. Eventualmente, todas las 
instalaciones de la Ciudad participarán en el nuevo 
programa de reciclaje.

Como parte del nuevo programa, los empleados 
de la Ciudad son responsables de depositar 
diariamente la basura y los desechos orgánicos en 

estaciones centralizadas, 
ubicadas en áreas como 
salas de descanso y salas 
de copiado. Los reciclables 
serán los únicos materiales 
recolectados en contenedores 
de escritorio en estaciones 
de trabajo, y en oficinas y 
cubículos. Más del 70% de 
los residuos generados en las 
oficinas son reciclables.

La Agencia de 
Obras Públicas, junto 
con Waste Management, 
EcoNomics, Inc. y California 
Conservation Corps, 
encabezan este esfuerzo.
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Chương Trình Rác Thải và Rác Tái Chế 
Tập Trung Mới tại Các Cơ Sở của Thành 
Phố
Tiểu bang đã thông qua các điều luật yêu cầu các thành phố ở California 
phải tách riêng rác tái chế và rác hữu cơ tránh để chung với rác thường 
(Dự Luật Quốc Hội 341 và 1826). Để tuân thủ các điều luật này, Thành 
Phố đã áp dụng một chương trình tái chế tập trung mới tại các cơ sở của 
Thành Phố, bắt đầu bằng đợt khởi xướng hoạt động kéo dài một tuần 
vào ngày 1 tháng Mười Một, 2019. Các cơ sở Thành Phố sau đây đã 
chuyển sang áp dụng chương trình mới này: Tòa Thị Chánh Thành Phố, 
Ross Annex, Thư Viện Trung Tâm, Santa Ana Regional Transportation 
Center, Trung Tâm Santa Anita, Jerome Center, Southwest Senior Center, 
Santa Ana Senior Center, Police Athletic and Activity League, Newhope 
Library, Corbin Center, Central Stores, Corporate Yard và El Salvador 
Center. Cuối cùng, tất cả các cơ sở của Thành Phố sẽ tham gia chương 
trình tái chế mới nói trên.

Trong khuôn khổ chương trình mới này, các nhân viên Thành Phố 
có trách nhiệm bỏ rác thường 
và rác hữu cơ vào trong các 
thùng rác quy định hàng ngày, 
nằm ở những nơi như phòng 
nghỉ giải lao và phòng sao 
chụp tài liệu. Đồ tái chế sẽ 
là các vật dụng duy nhất thu 
gom trong các thùng rác đặt 
bên cạnh bàn tại các trạm làm 
việc và trong các văn phòng 
cũng như ô làm việc. Hơn 
70% rác thải tạo ra tại các văn 
phòng là có thể tái chế được. 

Cơ Quan Công Chánh, 
cùng với Waste Management, 
EcoNomics, Inc. và California 
Conservation Corps, là các cơ 
quan điều hành hoạt động này.

The State has adopted laws requiring 
California cities to separate recyclables 
and organics from trash (Assembly Bills 
341 and 1826). To comply with these 
mandates, the City has implemented a 
new centralized recycling program at 
City facilities, which began with a week-
long rollout on November 1, 2019. These 
City facilities have transitioned to the 
new program: City Hall, Ross Annex, 
Central Library, Santa Ana Regional 
Transportation Center, Santa Anita Center, 
Jerome Center, Southwest Senior Center, 
Santa Ana Senior Center, Police Athletic 
and Activity League, Newhope Library, 
Corbin Center, Central Stores, Corporate 
Yard and El Salvador Center. Eventually, 
all City facilities will participate in the 
new recycling program.

As part of the new program, City 
employees are responsible to place trash 
and organic waste into centralized stations 
daily, located in areas such as breakrooms 
and copy rooms. Recyclables will be 
the only materials collected in deskside 
containers at workstations and in offices 
and cubicles. More than 70% of waste 
generated in offices is recyclable. 

The Public Works Agency, along with 
Waste Management, EcoNomics, Inc. and 
the California Conservation Corps, are 
heading up this effort.

New Centralized Trash and 
Recycling Program in City Facilities

Calendario de recolección 
los días festivos
Cuando el día de Año Nuevo, el Día de 
los Caídos, el Día de la Independencia, 
el Día del Trabajo, el Día de Acción 
de Gracias o el Día de Navidad caen 
en un día laborable, las recolecciones 
por el resto de la semana se retrasarán 
un día. Durante el 2020, el Día de la 
Independencia no generará un retraso en 
la recolección, ya que el 4 de julio es un 
sábado.

Para maximizar el beneficio de los 
servicios de barrido de calles, cuando su 
día de recolección de basura y reciclaje 
quede en un día de barrido de calles, sus 
carros de recolección deben colocarse en 
la acera o en su camino de entrada, no en 
la calle. Las manijas del carro siempre 
deben quedar frente a su casa.

Lịch Trình Thu Rác Ngày Lễ
Nếu Ngày Mùng Một Tết Tây, Ngày Tưởng Niệm Binh Sĩ, Ngày Lễ Độc Lập, Ngày 
Lễ Lao Động, Ngày Lễ Tạ Ơn, hoặc Ngày Giáng Sinh rơi vào ngày thường trong tuần, 
dịch vụ thu rác cho thời gian còn lại của tuần đó sẽ bị trễ một ngày. Trong năm 2020, 
Ngày Lễ Độc Lập sẽ không làm trì hoãn dịch vụ thu rác bởi vì ngày 4 tháng Bảy là vào 
thứ Bảy.

Để tận dụng tối đa dịch vụ quét đường, khi ngày thu rác và đồ tái chế của quý vị 
rơi vào ngày quét đường, quý vị nên đặt các thùng rác ở bên lề đường hoặc trong lối 
lái xe ra vào nhà chứ không phải là trên đường phố. Bao giờ cũng nên đặt tay cầm của 
thùng rác hướng về phía ngôi nhà quý vị.

When New Year’s Day, Memorial Day, Independence 
Day, Labor Day, Thanksgiving Day or Christmas Day is 
observed on a weekday, collections for the remainder of the 
week will be delayed one day. During 2020, Independence 
Day will not result in a collection delay since July 4 is on a 
Saturday.

To maximize the benefit of street sweeping services, 
when your trash and recycling collection day falls on a 
street sweeping day, your carts should be placed on the curb 
or in your driveway, not in the street. Cart handles should 
always face your house.
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Holiday Collection Schedule
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El sábado 19 de octubre del 2019, la Agencia de Obras Públicas de Santa Ana distribuyó 19,000 luces LED a varios grupos 
comunitarios de Santa Ana. Las bombillas LED se pueden usar en sus instalaciones o distribuirse a los miembros de la comunidad.

Las luces LED no son tóxicas, duran más y consumen menos energía. La Agencia de Obras Públicas coordinó la donación y 
distribución de las bombillas LED con el personal de la instalación del Patio Corporativo de la Ciudad. La donación de las bombillas 
LED fue posible gracias a Sid Pelston con The LED Partnership.

Thành Phố Santa Ana Quyên Tặng Bóng Đèn LED
Vào thứ Bảy, ngày 19 tháng Mười, 2019, Sở Công Chánh Santa Ana đã phân phát 19,000 
đèn LED cho các nhóm cộng đồng khác nhau ở Santa Ana. Có thể sử dụng bóng đèn LED 
tại các cơ sở của họ hoặc phân phát cho các cư dân cộng đồng. 

Đèn LED không gây độc hại, bền hơn và ít tốn năng lượng hơn. Sở Công Chánh 
điều phối hoạt động quyên tặng và phân phát bóng đèn LED với nhân viên tại cơ sở City 
Corporate Yard. Hoạt động quyên tặng bóng đèn LED là do Sid Pelston tài trợ cùng với The 
LED Partnership.

City of Santa Ana Donates LED Light Bulbs
On Saturday, October 19, 2019, the Santa Ana Public Works Agency distributed 19,000 LED 
lights to various Santa Ana community groups. The LED light bulbs can be used in their 
facilities or distributed to community members. 

LED lights are non-toxic, last longer and use less energy. The Public Works Agency 
coordinated the donation and distribution of the LED light bulbs with staff at the City 
Corporate Yard facility. The donation of the LED light bulbs was made possible by Sid 
Pelston with The LED Partnership.

La Ciudad de Santa 
Ana dona luces LED

Citywide Safe Routes to 
School Plan
Ensuring community youth are able to safely access school sites has long been a priority 
for the City of Santa Ana. In 2015, Public Works Agency staff submitted a successful 
grant application to the State of California Active Transportation Program to develop a 
Citywide Safe Routes to School Plan. The intent of this plan is to identify and map safe 
routes to schools, recommend infrastructure improvements and programs, develop cost 
estimates, and prioritize recommendations through a process of conducting walking 
audits at all public school site locations in the City of Santa Ana.

The City hired ALTA Planning to lead the development of this plan for $585,000. 
For the past two years, work on the plan has been ongoing to visit and evaluate over 60 
public school sites throughout the City of Santa Ana and then develop an improvement 
plan for each. The safety improvements are identified by students, parents and school 
staff. These plans are then used to apply for grant funding. Thanks to community input 
and support, we are able to submit competitive grant applications for project funding. 
The City has already received $7.2 million for four safe routes to schools that include 
traffic safety improvements. Next year, the City plans to pursue grant opportunities for 
additional projects. Completion of this plan is expected in June 2020.

ACTIVE TRANSPORTATION UPDATE ACTUALIZACIÓN DE TRANSPORTE ACTIVO

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH GIAO THÔNG
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Planes de rutas seguras a las escuelas de la Ciudad
Asegurar que los jóvenes de la comunidad puedan acceder de manera segura a los 
sitios escolares ha sido durante mucho tiempo una prioridad para la Ciudad de Santa 
Ana. En el 2015, el personal de la Agencia de Obras Públicas presentó una solicitud 
de subvención exitosa al Programa de Transporte Activo del Estado de California para 
desarrollar un Plan de Rutas Seguras a la Ciudad. La intención del Plan es identificar 
y mapear rutas seguras a las escuelas, recomendar mejoras de infraestructura y 
programas, desarrollar estimaciones de costos y priorizar recomendaciones a través 
de un proceso de realización de auditorías en persona en todas las ubicaciones de las 
escuelas públicas en la Ciudad de Santa Ana.

La Ciudad contrató a ALTA Planning para liderar el desarrollo de este plan 
por $585,000. Durante los últimos dos años, se ha trabajado en el plan para visitar 
y evaluar más de 60 escuelas públicas en toda la Ciudad de Santa Ana y luego 
desarrollar un plan de mejora para cada una. En ese sentido, las mejoras de seguridad 
han sido identificadas por estudiantes, padres y personal escolar. Estos planes se 
utilizan para solicitar subvenciones. Gracias a los aportes y el apoyo de la comunidad, 
podemos enviar solicitudes de subvención competitivas para la financiación de 
proyectos. La Ciudad ya recibió $7.2 millones por cuatro rutas seguras a las escuelas 
que incluyen mejoras en la seguridad del tráfico. El próximo año, la Ciudad planea 
buscar oportunidades de subvenciones para proyectos adicionales. Se espera 
completar este plan en junio del 2020.

Kế Hoạch Đường Đến Trường An Toàn Trên 
Toàn Thành Phố
Bảo đảm thanh thiếu niên trong cộng đồng tới trường an toàn luôn là ưu tiên của 
Thành Phố Santa Ana. Trong năm 2015, nhân viên Sở Công Chánh đã đệ trình hồ sơ 
xin trợ cấp thành công cho Chương Trình Giao Thông của Tiểu Bang California nhằm 
lập Kế Hoạch Đường Đến Trường An Toàn Trên Toàn Thành Phố (Kế Hoạch). Mục 
đích của Kế Hoạch này là để xác định và vẽ sơ đồ các con đường đến trường an toàn, 
các chương trình và cải tiến cơ sở hạ tầng được khuyến cáo, soạn tài liệu ước tính chi 
phí, và sắp xếp ưu tiên các đề xuất qua một quy trình tiến hành tham quan thanh tra 
tại tất cả các địa điểm trường công lập ở Thành Phố Santa Ana.

Thành Phố đã thuê ALTA Planning điều hành việc biên soạn bản kế hoạch này 
với ngân sách là $585,000. Trong hai năm vừa qua, công việc thực hiện kế hoạch 
vẫn diễn ra, trong đó bao gồm tới tham quan đánh giá hơn 60 địa điểm trường công 
lập trên toàn Thành Phố Santa Ana và sau đó lập kế hoạch cải tiến cho mỗi địa điểm. 
Các cải tiến an toàn được học sinh, phụ huynh và nhân viên trường lựa chọn. Các kế 
hoạch này sau đó được sử dụng để đệ trình hồ sơ xin ngân quỹ trợ cấp. Nhờ sự ủng 
hộ giúp đỡ và ý kiến đóng góp của cộng đồng, chúng tôi có thể đệ trình hồ sơ xin trợ 
cấp với nhiều lợi thế để xin ngân quỹ dự án. Thành Phố hiện đã nhận được $7.2 triệu 
cho bốn con đường đến trường an toàn, trong đó bao gồm cả các công trình cải tiến an 
toàn giao thông. Năm tới, Thành Phố dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội trợ cấp cho các dự 
án khác. Kế hoạch này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Sáu 2020.
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Santa Ana to Reach Energy Savings Milestone

Santa Ana logra hito en ahorro de energía
Santa Ana se ha asociado con Southern California Edison (desde el 2008) y con 
SoCalGas (desde el 2013) a través del Programa de Asociación de Gobierno Local para 
lograr eficiencias energéticas en las instalaciones de la Ciudad y los paisajes urbanos, 
y para educar a la comunidad sobre la importancia de la eficiencia energética. Los 
beneficios de la asociación incluyen asistencia técnica gratuita, incentivos financieros 
que aumentan según el nivel de asociación alcanzado y acceso a financiamiento en 
la factura, el 0% de financiamiento de Southern California Edison para proyectos de 
eficiencia energética.

La Alianza ha sido integral para que la Ciudad logre ahorros de energía y costos 
y reducciones de gases de efecto invernadero. Para diciembre del 2019, la Ciudad 
habrá implementado más de 50 proyectos, como modernizaciones de iluminación 
LED interiores y exteriores, controles ambientales, modernización de las luces LED 
de los postes de propiedad municipal, modernizaciones de motores y bombas en pozos 
de agua de la Ciudad, cubiertas de piscinas en centros comunitarios y más. Se han 

implementado proyectos en el Ayuntamiento y en Ross Annex, los parques vecinales 
y los centros comunitarios, el Departamento de Policía, las estaciones de bomberos, el 
Centro de Transporte Regional de Santa Ana y el Patio de la Ciudad. Hasta la fecha, la 
Ciudad ha recibido $2,090,746 en incentivos y casi $2,200,000 en financiamiento en la 
factura de electricidad.

A través de la implementación exitosa del proyecto, la ciudad ha progresado desde 
el nivel de Socio Valioso, a nivel Plata y luego a Oro. La ciudad ahora está preparada 
para alcanzar el nivel Platino, que esperamos se otorgue a principios del 2020. Este 
logro es el resultado de un esfuerzo significativo de las Agencias de Obras Públicas, 
Finanzas y Parques, Southern California Edison, SoCalGas, TRC, la Energy Coalition, 
y FCI Management. La Asociación de Gobierno Local ha permitido a la Ciudad lograr:

• Más de 9,500,000 en ahorros de kilovatios-hora, que es suficiente para abastecer 
1,375 hogares por un año

• Ahorros de $1,355,703 anuales en facturas de electricidad
• Eliminación de 4,392 toneladas métricas de emisiones de carbono, lo que equivale 

a eliminar 845 automóviles de la carretera.

Programas GRATUITOS para residuos difíciles de manejar
Si usted vive en una casa unifamiliar o un dúplex en Santa Ana, es elegible para la recolección GRATUITA puerta a puerta de “desechos universales”, incluyendo las baterías 
domésticas, tubos y bombillas fluorescentes, dispositivos electrónicos, como televisores y computadoras, y dispositivos que contienen mercurio, como los viejos termómetros 
y termostatos. Para recibir este servicio, llame al 800-449-7587 para hacer una cita. No se aceptan productos químicos peligrosos, como aceite de motor, pintura o pesticidas, a 
través de este programa.

Si usted vive en un complejo multifamiliar, puede dejar residuos universales, sin costo alguno en uno de los Centros de Recolección de Desechos Peligrosos del Hogar del 
Condado de Orange. Para más detalles, visite OCLandfills.com/hazardous o llame al 714-834-6752.

Santa Ana Sẽ Đạt Cột Mốc Mới về Tiết Kiệm 
Năng Lượng
 Thành phố Santa Ana hợp tác với Southern California Edison (kể từ năm 2008) và với 
SoCalGas (kể từ năm 2013) thông qua Chương Trình Hợp Tác với Chính Quyền Địa 
Phương nhằm đạt được các mục tiêu tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở và khu vực 
cảnh quan đường phố của Thành Phố, đồng thời giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng 
của tiết kiệm năng lượng. Các lợi ích của hoạt động hợp tác bao gồm trợ giúp chuyên 
môn miễn phí, các phần thưởng khuyến khích bằng tài chánh tăng lên tùy theo mức độ 
hợp tác đạt được, và tiếp cận nguồn vay để cải tiến tiết kiệm năng lượng, chương trình 
cho vay với lãi suất 0% của Southern California Edison dành cho các dự án tiết kiệm 
năng lượng. 

Hoạt Động Hợp Tác này là một phần không thể thiếu trong hành trình nỗ lực tiết 
kiệm chi phí và năng lượng cũng như giảm hiệu ứng khí nhà kính của Thành Phố. Tính 
đến tháng Mười hai 2019, Thành Phố sẽ thực hiện hơn 50 dự án, chẳng hạn như tu 
bổ hệ thống đèn LED trong nhà và ngoài trời, các biện pháp kiểm soát môi trường, tu 
bổ đèn LED cho hệ thống đèn đường thuộc sở hữu của Thành Phố, tu bổ động cơ và 

bơm trong các giếng nước của Thành Phố, các tấm che hồ bơi tại các trung tâm cộng 
đồng và nhiều hoạt động khác. Các dự án được thực hiện tại Tòa Thị Chánh và Ross 
Annex, các công viên khu phố và trung tâm sinh hoạt cộng đồng, Sở Cảnh Sát, các 
trạm cứu hỏa, Trung Tâm Vận Chuyển Khu Vực Santa Ana và City Yard. Tính đến nay, 
Thành Phố đã nhận được các khoản thưởng khuyến khích trị giá $2,090,746, và gần 
$2,200,000 ngân quỹ vay để cải tiến tiết kiệm năng lượng. 

Nhờ thực hiện dự án thành công, Thành Phố đã có bước tiến lớn, từ cấp độ Đối 
Tác Quan Trọng, lên cấp độ Bạc, và tiến đến cấp độ Vàng. Hiện Thành Phố sắp đạt 
tới cấp độ Bạch Kim, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được cấp độ này vào đầu năm 2020. 
Thành tích này là nhờ sự nỗ lực lớn lao của Sở Công Chánh, Các Cơ Quan Quản Lý 
Công Viên và Tài Chánh; Southern California Edison; SoCalGas; TRC; the Energy 
Coalition; và FCI Management. Hợp Tác với Chính Quyền Địa Phương đã giúp Thành 
Phố:

• Tiết kiệm được hơn 9,500,000 kilowatt giờ, đủ cung cấp nguồn điện cho 1,375 căn 
nhà trong một năm

• Tiết kiệm được $1,355,703 hàng năm cho hóa đơn tiền điện
• Loại bỏ 4,392 tấn mét khí thải các-bon, tương đương với loại bỏ 845 chiếc xe ra 

khỏi đường phố

Các Chương Trình MIỄN PHÍ cho Rác Khó Xử Lý
Nếu quý vị sinh sống trong một căn nhà dành cho một hộ gia đình hoặc nhà dành 
cho hai hộ gia đình ở Santa Ana, quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ thu “rác thông 
thường” tận cửa MIỄN PHÍ, trong đó bao gồm pin gia dụng, đèn tuýp và bóng đèn; 
thiết bị điện tử chẳng hạn như TV và máy điện toán; và các thiết bị có chứa thủy ngân, 

chẳng hạn như nhiệt kế và nhiệt biểu kế đã cũ. Để nhận 
dịch vụ này, gọi số 800-449-7587 để lấy hẹn. Chương 
trình này không tiếp nhận các loại hóa chất độc hại, chẳng 
hạn như dầu máy, sơn, hoặc thuốc trừ sâu.

Nếu quý vị sinh sống trong một khu cư xá nhiều  
hộ gia đình, quý vị có thể tới bỏ rác thông thường miễn 
phí tại một trong các Trung Tâm Thu Rác Gia Dụng Độc 
Hại của Quận Cam. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy 
cập website OCLandfills.com/hazardous hoặc gọi số  
714-834-6752.

Santa Ana has partnered with Southern California Edison (since 2008) and with 
SoCalGas (since 2013) through the Local Government Partnership Program to achieve 
energy efficiencies in City facilities and streetscapes and to educate the community 
on the importance of energy efficiency. Partnership benefits include free technical 
assistance, financial incentives that increase based on the partnership level achieved, 
and access to on-bill financing, Southern California Edison’s 0% financing for energy 
efficiency projects. 

The Partnership has been integral to the City’s achieving energy and cost savings 
and greenhouse gas reductions. By December 2019, the City will have implemented 
over 50 projects, such as interior and exterior LED lighting retrofits, environmental 
controls, LED retrofit of City-owned streetlights, motor and pump retrofits in City water 
wells, pool covers in community centers and more. Projects have been implemented in 
City Hall and the Ross Annex, neighborhood parks and community centers, the Police 
Department, fire stations, the Santa Ana Regional Transportation Center and the City 

Yard. To date, the City has received $2,090,746 in incentives, and almost $2,200,000 in 
on-bill financing.

Through successful project implementation, the City has progressed from the 
Valued Partner level, through Silver, and on to Gold. The City is now poised to reach 
Platinum level status, which we hope to be awarded in early 2020. This achievement is a 
result of significant effort from the Public Works, Finance and Parks agencies; Southern 
California Edison; SoCalGas; TRC; the Energy Coalition; and FCI Management. The 
Local Government Partnership has enabled the City to achieve:

• More than 9,500,000 in kilowatt-hour savings, which is enough to power 1,375 
homes for one year

• Savings of $1,355,703 annually on electricity bills
• Elimination of 4,392 metric tons of carbon emissions, which is the equivalent of 

removing 845 cars from the road

FREE Programs for  
Hard-to-Handle Wastes
If you live in a single-family home or a duplex in Santa Ana, 
you are eligible for FREE door-to-door collection of “universal 
waste,” including household batteries; fluorescent tubes and bulbs; 
electronic devices, such as TVs and computers; and mercury-
containing devices, such as old thermometers and thermostats. To 
receive this service, call 800-449-7587 to make an appointment. 
No hazardous chemicals, such as motor oil, paint or pesticides, are 
accepted through this program.

If you live in a multi-family complex, you may drop off 
universal waste at no charge at one of the Orange County 
Household Hazardous Waste Collection Centers. For details, visit 
OCLandfills.com/hazardous or call 714-834-6752.

Credit: ET-ARTWORKS | DigitalVision Vectors | Getty Images
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Reciclaje de árboles de Navidad y vegetación
En Santa Ana, los árboles de Navidad serán recogidos en la acera para su 
reciclaje desde el 26 de diciembre del 2019 hasta el 17 de enero del 2020. 
Los árboles serán recogidos en su día de recolección regular por un camión 
diferente. Coloque el árbol en la acera no antes del mediodía del día anterior a 
su recolección programada regularmente. No habrá ningún cargo adicional por 
la recolección de árboles de Navidad durante este período de recolección.

Cuando coloque su árbol en la acera, éste debe estar desnudo. Retire todas 
las decoraciones, adornos, luces y guirnaldas, así como el soporte. Si su árbol 
tiene más de 6 pies de altura, córtelo por la mitad antes de colocarlo en la acera.

Después de que termine el período de recolección, corte su árbol y coloque 
las piezas en su carrito de basura verde. Asegúrese de que la tapa del carro se 
cierre.

Las coronas vivas y la vegetación también pueden ir a su contenedor 
de desechos de jardín verde. Al igual que con su árbol, quite todas las 
decoraciones, cintas, luces, clavos y alambres.

Ahorre dinero y reduzca el desperdicio de alimentos
En los Estados Unidos, alrededor del 40% de todos los alimentos se desperdician. Ese 
desperdicio le cuesta a una familia de cuatro personas aproximadamente $1,500 cada año 
y resulta en casi 3 libras de desperdicio todos los días. Como resultado, el desperdicio 
de alimentos es la categoría de desperdicio más grande en los vertederos municipales. 
En lugar de alimentar a las personas necesitadas, los desechos de alimentos se acumulan 
en los vertederos y generan emisiones de gases de efecto invernadero. Para desperdiciar 
menos alimentos en su hogar, siga estos simples consejos:

• Compre solo la comida que necesita.
• Ordene solo la comida que comerá en los restaurantes.
• Aprenda a almacenar los alimentos correctamente. La comida dura más de lo que 

usted piensa.
• Conozca la diferencia entre las fechas de “venta”, “uso” y “fecha de caducidad” de 

los productos.
• Sea creativo en la planificación de comidas y en el uso de las sobras.
• No tenga miedo de ofrecer alimentos en exceso a vecinos, amigos o despensas de 

alimentos.
Para obtener más ideas, consulte las herramientas que ofrece la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos: EPA.gov/sustainable-management-food y USDA.gov/foodlossandwaste/
consumers.

Tái Chế Cây Thông và Cây Trang Trí Ngày Lễ
Ở Santa Ana, cây Giáng Sinh sẽ được tới lấy bên lề đường để tái chế trong 
khoảng thời gian từ 26 tháng Mười Hai, 2019, đến hết ngày 17 tháng Một, 
2020. Cây trang trí sẽ được một xe tải khác tới lấy vào ngày thu rác bình thường 
của quý vị. Đặt cây ở bên lề đường trễ nhất là buổi trưa của ngày trước ngày thu 
rác theo lịch của quý vị. Không phải trả thêm chi phí cho dịch vụ thu cây trang 
trí mùa lễ trong giai đoạn thu rác này.

Khi đặt cây ở bên lề đường, bảo đảm là cây không còn thứ gì trên đó. Vui 
lòng gỡ bỏ tất cả các đồ trang trí, quả móc, đèn, vòng cây, và kim tuyến, và cả 
đế cây. Nếu cây cao hơn 6 feet, cắt đôi chiếc cây trước khi bỏ ra bên lề đường. 

Sau giai đoạn thu rác đặc biệt, hãy cắt nhỏ cây và đặt các mẩu cây vào 
trong thùng đựng rác cây cỏ. Bảo đảm là nắp thùng vẫn đóng được.

Cũng có thể bỏ các vòng cây trang trí làm bằng cành lá cây thật và cây 
xanh vào trong thùng đựng rác sân vườn. Cũng như cây thông mùa lễ, vui lòng 
gỡ bỏ hết đồ trang trí, nơ, đèn, đinh và dây điện.

Tiết Kiệm Tiền và 
Giảm Lãng Phí Thực 
Phẩm
Ở Hoa Kỳ, khoảng 40% lượng thực 
phẩm bị lãng phí. Vì lãng phí như 
vậy nên một gia đình 4 người sẽ tốn 
khoảng $1,500 hàng năm và dẫn đến 
lãng phí gần 3 pound thực phẩm mỗi 
ngày. Do đó, lãng phí thực phẩm là nhóm rác lớn nhất tại các bãi chôn rác của thành phố. 
Thay vì dành cho những người có nhu cầu, thực phẩm bổ dưỡng lại nằm ở các bãi chôn 
rác và phát thải khí nhà kính. Để giảm lãng phí thực phẩm trong nhà quý vị, hãy làm theo 
các mẹo nhỏ đơn giản sau đây:

• Chỉ mua thực phẩm mà quý vị cần.
• Chỉ gọi những đồ ăn mà quý vị sẽ ăn khi đi ăn ngoài tiệm.
• Học cách cất trữ thực phẩm đúng cách. Thực phẩm giữ được lâu hơn là quý vị nghĩ.
• Biết sự khác nhau giữa các ngày “sell-by,” “use-by,” và “best-by” trên nhãn sản 

phẩm.
• Sáng tạo khi lên kế hoạch bữa ăn và sử dụng đồ ăn còn dư thừa.
• Đừng ngại tặng biếu các đồ thực phẩm dư thừa cho hàng xóm láng giềng, bạn bè hoặc 

các kho thực phẩm.
Để biết thêm các ý tưởng khác, tìm hiểu các công cụ do Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường 

Hoa Kỳ và Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cung cấp: EPA.gov/sustainable-management-food và 
USDA.gov/foodlossandwaste/consumers.

Credit: ithinksky | E+ | Getty Images

Recycling Holiday Trees 
and Greenery

In Santa Ana, Christmas trees will be picked up at curbside for recycling from 
December 26, 2019, through January 17, 2020. Trees will be picked up on your 
regular collection day by a different truck. Place the tree at the curb no earlier 
than noon on the day before your regularly scheduled collection. There is no extra 
charge for holiday tree collection during this collection period.

When you set your tree at the curb, it should be bare. Please remove all 
decorations, ornaments, lights, garland and tinsel, as well as the stand. If your tree 
is more than 6 feet tall, cut it in half before placing it at the curb. 

After the collection period ends, cut up your tree and place the pieces into 
your green yard waste cart. Be sure that the lid on the cart will close.

Live wreaths and greenery can also go into your green yard waste container. 
As with your tree, please remove all decorations, ribbons, lights, nails and wire.

Save Money and Reduce 
Food Waste
In the United States, about 40% of all food goes to waste. That waste costs a family of four 
about $1,500 each year and results in nearly 3 pounds of waste every day. As a result, food 
waste is the single largest category of waste in municipal landfills. Instead of feeding people 
in need, nutritious food is sitting in landfills and creating greenhouse gas emissions. To 
waste less food in your home, follow these simple tips:

• Buy only the food you need.
• Order only the food you will eat in restaurants.
• Learn how to store food correctly. 

Food lasts longer than you think.
• Know the difference between the 

“sell-by,” “use-by” and “best-by” 
dates on products.

• Be creative in meal planning and 
utilizing leftovers.

• Don’t be afraid to offer excess 
food items to neighbors, friends 
or food pantries.
For more ideas, check out tools 

offered by the U.S. Environmental 
Protection Agency and United States 
Department of Agriculture: EPA.
gov/sustainable-management-food 
and USDA.gov/foodlossandwaste/
consumers.
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Tái chế là yêu cầu bắt buộc đối 
với nhiều cơ sở thương mại 
và khu nhà chung cư dành cho 
nhiều hộ gia đình
Cho dù quý vị đang điều hành một cơ sở thương mại hay 
quản lý khu chung cư dành cho nhiều hộ gia đình, tái chế 
là một phần nhiệm vụ của quý vị.

Theo luật tiểu bang California (Dự Luật Quốc Hội 
341), tái chế là quy định bắt buộc đối với các cơ sở 

thương mại tạo ra ít nhất 4 
yard khối rác một tuần 
và các khu chung cư 
dành cho nhiều hộ gia 
đình có ít nhất năm 
căn hộ. Theo Dự Luật 
Quốc Hội 341, các 
cơ sở thương mại và 
khu chung cư tái chế 
giấy, hộp, chai lọ và 
vật đựng, cũng như 
các vật dụng khác 
chỉ liên quan đến các 
hoạt động của họ.

Ngoài ra, theo 
Dự Luật Quốc Hội 
1826, các cơ sở 

thương mại tại California phải 
giảm số lượng đồ hữu cơ chuyển đến 

bãi chôn rác. Đồ hữu cơ bao gồm cả rác thực phẩm và rác 
sân vườn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2019, tái chế rác 
hữu cơ là quy định bắt buộc đối với các cơ sở thương mại 
và khu chung cư dành cho nhiều hộ gia đình, tạo ra ít nhất 
4 yard vuông rác thải dạng chất rắn một tuần (rác thường, 
rác tái chế, và rác hữu cơ). Hiện tại, các khu nhà chung cư 
cần phải tái chế rác sân vườn nhưng không bắt buộc phải 
cung cấp dịch vụ tái chế rác thực phẩm.

Trong năm 2019, Thành Phố đã gửi thư và các mẫu 
điền tự báo cáo cho những người thuộc diện quy định 
này. Thành Phố cần phải giáo dục kiến thức và hỗ trợ cho 
các chủ sở hữu, các quản lý khu nhà, và các cơ sở thương 
mại để áp dụng các chương trình tái chế nhằm đáp ứng 
yêu cầu bắt buộc này. Theo hợp đồng với Thành Phố, 
EcoNomics, Inc., một hãng tư vấn dịch vụ tái chế, hiện 
đang hỗ trợ chuyên môn tại chỗ miễn phí để giúp cơ sở 
thương mại hoặc chung cư nhiều hộ gia đình của quý vị 
tuân thủ luật AB 341 và/hoặc AB 1826.

Nếu quý vị nhận được thư và chưa điền mẫu báo cáo 
chấp hành, vui lòng làm ngay. Nếu quý vị cần giúp thực 
hiện một chương trình tái chế hoặc điền mẫu đơn báo cáo 
tuân thủ, vui lòng liên lạc với Santa Ana Recycles tại số 
714-780-2700 hoặc email SantaAnaRecycles@santa-ana.
org.

Ghi nhớ — quý vị có thể tuân thủ một phần luật AB 
1826 bằng cách quyên tặng thực phẩm có thể ăn được. Để 
tìm hiểu thêm về việc quyên tặng thực phẩm, tới website 
WasteNotOC.org.
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Recycling is mandatory for many 
businesses and multifamily properties
Whether you are running a business or managing a multifamily property, recycling is your responsibility.

California state law (Assembly Bill 341) makes recycling mandatory for businesses that generate 4 or more 
cubic yards of waste per week and multifamily properties with five or more units. Under AB 341, businesses 
and properties must recycle paper, boxes, bottles and containers, as well as items that may be unique to their 
operations.

In addition, under Assembly Bill 1826, California businesses are required to reduce the amount of organics 
sent to landfills. Organics include both food scraps and yard debris. As of January 1, 2019, organics recycling 
is mandatory for businesses and multifamily properties that generate 4 or more cubic 
yards of solid waste (trash, recyclables and organic waste) per week. At this time, 
multifamily properties are required to recycle yard debris but do not have to 
provide food waste recycling.

In 2019, the City sent letters and self-reporting forms to those that fall under 
these requirements. The City is required to provide education and assistance to 
owners, property managers and businesses to implement recycling programs to 
meet these mandates. Under a contract with the City, EcoNomics, Inc., a recycling 
services consultant, is providing free, onsite technical assistance to help your 
business or multifamily property comply with AB 341 and/or AB 1826.

If you received a letter and have not yet completed your compliance reporting 
form, please do so. If you would like help in implementing a recycling program 
or filling out the compliance reporting form, please contact Santa Ana Recycles at 
714-780-2700 or SantaAnaRecycles@santa-ana.org.

Remember — you can comply in part with AB 1826 by donating edible food. 
To learn more about food donation, visit WasteNotOC.org.

Attention, Businesses and Multifamily Properties Các Cơ Sở Thương Nghiệp và Khu 
Nhà dành cho Nhiều Hộ Gia Đình 
chú ý 

Atención, negocios y propiedades multifamiliares

El reciclaje es obligatorio para muchas empresas y propiedades 
multifamiliares.
Ya sea que esté administrando un negocio o una propiedad multifamiliar, el reciclaje es su responsabilidad.

La ley estatal de California (Proyecto de Ley 341) hace que el reciclaje sea obligatorio para las empresas 
que generan 4 o más yardas cúbicas de desechos por semana y propiedades multifamiliares con cinco o más 
unidades. Según AB 341, las empresas y propiedades deben reciclar papel, cajas, botellas y contenedores, así 
como también artículos que pueden ser exclusivos de sus operaciones.

Además, según el Proyecto de Ley 1826 de la Asamblea, las empresas de California deben reducir la 
cantidad de productos orgánicos enviados a los vertederos. Los productos orgánicos incluyen restos de comida 
y desechos de jardín. A partir del 1º de enero del 2019, el reciclaje de productos orgánicos es obligatorio 
para las empresas y las propiedades multifamiliares que generan 4 o más yardas cúbicas de desechos sólidos 
(basura, materiales reciclables y desechos orgánicos) por semana. En este momento, se requieren propiedades 
multifamiliares para reciclar los desechos del jardín, pero no tienen que proporcionar el reciclaje de 
desperdicios de alimentos.

En 2019, la Ciudad envió cartas y formularios de autoinforme a aquellos que cumplen con estos requisitos. 
Se requiere que la Ciudad brinde educación y asistencia a los propietarios, administradores de propiedades y 
empresas para implementar programas de reciclaje para cumplir con estos mandatos. Según un contrato con la 
Ciudad, EcoNomics, Inc., un consultor de servicios de reciclaje, proporciona asistencia técnica gratuita en el 
sitio para ayudar a su negocio o propiedad multifamiliar a cumplir con AB 341 y/o AB 1826.

Si recibió una carta y aún no ha completado su formulario de informe de cumplimiento, hágalo. Si desea 
ayuda para implementar un programa de reciclaje o completar el formulario de informe de cumplimiento, 
comuníquese con Santa Ana Recycles al 714-780-2700 o SantaAnaRecycles@santa-ana.org.

Recuerde: Puede cumplir en parte con AB 1826 al donar alimentos comestibles. Para obtener más 
información sobre la donación de alimentos, visite WasteNotOC.org.

Asistencia con sus facturas de servicios públicos
Si tiene problemas para llegar a fin de mes, puede calificar para un programa 
de tarifas que podría ayudarle a ahorrar en sus facturas de electricidad y gas 
natural. Tanto Southern California Edison (SCE) como Southern California 
Gas ofrecen los programas de Tarifas Alternativas de Energía de California, 
además del programa de Asistencia de Tarifas Eléctricas Familiares de SCE, para 
proporcionarles a los hogares con ingresos calificados un alivio de facturas muy 
necesario. Para obtener más información, visite SCE.com/care o SoCalGas.com.

Trợ Giúp Chi Trả Hóa Đơn Dịch Vụ Tiện Ích
Nếu quý vị đang khó đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, quý vị 
có thể hội đủ điều kiện tham gia một chương trình trợ giá, có thể giúp quý vị tiết 
kiệm chi phí hóa đơn dịch vụ điện và khí đốt tự nhiên. Cả hai công ty Southern 
California Edison (SCE) và Southern California Gas đều cung cấp các chương 
trình Trợ Giá Năng Lượng (CARE) California ngoài chương trình Trợ Giá Điện 
cho Gia Đình của SCE, nhằm trợ giúp các gia đình có mức thu nhập hội đủ điều 
kiện chi trả hóa đơn. Để tìm hiểu thêm, truy cập website SCE.com/care hoặc 
SoCalGas.com.

If you’re having trouble making ends meet, you might be eligible for a rate program that 
could help you save on your electricity and natural gas bills. Both Southern California 
Edison (SCE) and Southern California Gas offer the California Alternate Rates for Energy 
programs, in addition to SCE’s Family Electric Rate Assistance program, to provide 
income-qualified households with much-needed bill relief. To learn more, visit SCE.com/
care or SoCalGas.com.
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¿Contaminación en su carro de reciclaje?
¡Esto puede costarle!

Casi la mitad de los artículos colocados en contenedores de reciclaje no pertenecen allí y están contaminando material reciclable limpio. 
Para que la Ciudad de Santa Ana cumpla con los mandatos del Estado y aumente el reciclaje, necesitamos limpiar lo que va en el carrito de 
reciclaje. Puede parecer un detalle pequeño, pero un artículo incorrecto o sucio en la papelera de reciclaje representa un problema global 
que impide que miles de toneladas de materiales reciclables vuelvan a tener una segunda vida. Una manera fácil de evitar contaminar el 
material reciclable es nunca poner artículos húmedos o sucios en el contenedor de reciclaje.

En un esfuerzo por recordar a los residentes que reciclen correctamente y mantengan la contaminación fuera del carrito de reciclaje, 
la Ciudad ha establecido una sanción por contaminación. La primera y segunda vez que se identifica contaminación dentro de su carrito 
de reciclaje, se le dejará un aviso de cortesía aprobado por la Ciudad, identificando la contaminación. En la tercera y en todas las instancias 
posteriores, la Ciudad puede imponer una multa por contaminación de $10.77 en su próxima factura de basura.

Waste Management tiene muchos recursos disponibles para garantizar que los residentes y las empresas de Santa Ana estén reciclando 
correctamente. Visite la página de inicio de Waste Management en Santa Ana para obtener más información: home.wm.com/santa-ana.

Thùng Rác Tái Chế của Quý Vị Bị Ô Nhiễm?
Việc Đó Có Thể Gây Tốn Kém cho Quý Vị!
Gần một nửa số vật dụng bỏ vào trong các thùng rác tái chế là vật dụng không thích hợp và gây nhiễm bẩn sang vật liệu sạch có thể tái chế được. 
Để giúp Thành Phố Santa Ana tuân thủ các quy định bắt buộc của Tiểu Bang và tăng cường tái chế, chúng ta cần kiểm soát những gì bỏ vào trong 
thùng rác tái chế. Điều này nghe có vẻ như chẳng đáng bận tâm — bỏ một đồ vật dơ hoặc đồ vật không thích hợp vào trong thùng rác tái chế — 
nhưng nó lại thể hiện một vấn đề toàn cầu khiến hàng ngàn tấn rác tái chế không thể tái sử dụng được. Một cách đơn giản để tránh làm nhiễm bẩn 
vật liệu có thể tái chế được là đừng bao giờ bỏ các đồ vật ướt hoặc dính đồ ăn vào trong thùng rác tái chế.

Để nhắc nhở cư dân tái chế đúng cách và tránh gây nhiễm bẩn cho thùng rác tái chế, Thành Phố đã thiết lập một mức phạt gây ô nhiễm. Nếu 
thùng rác tái chế của quý vị được phát hiện bị nhiễm bẩn lần thứ nhất và thứ hai, cơ quan sẽ để lại một thông báo nhắc nhở đã được Thành Phố 
phê chuẩn để cho quý vị biết về việc vi phạm gây nhiễm bẩn. Lần vi phạm thứ ba và mỗi lần vi phạm sau đó, Thành Phố có thể tính $10.77 tiền 
phạt gây ô nhiễm vào trong hóa đơn dịch vụ thu rác kế tiếp của quý vị.

Waste Management hiện có sẵn nhiều nguồn lực để bảo đảm cư dân và các cơ sở thương mại tại Santa Ana tái chế đúng cách. Vui lòng tới 
trang chủ Santa Ana của Waste Management để tìm hiểu thêm: home.wm.com/santa-ana.

Contamination in Your Recycling Cart?
It May Cost You!
Nearly half of items placed in recycling containers don’t belong there and are contaminating clean recyclable material. In order for the City 
of Santa Ana to comply with State mandates and increase recycling, we need to clean up what goes in the recycling cart. It may seem like 
such a small detail — a wrong or dirty item in the recycling bin — but it represents a global problem that’s preventing thousands of tons 
of recyclables from ever seeing a second life. One easy way to avoid contaminating recyclable material is to never put wet or food-soiled 
items in the recycling container.

In an effort to remind residents to Recycle Right and keep contamination out of the recycling cart, the City has established a 
contamination penalty. The first and second time contamination is identified within your recycling cart, a courtesy notice approved by the 
City will be left that identifies the contamination. On the third and every instance thereafter, a contamination penalty of $10.77 may be 
assessed by the City on your next trash bill.

Waste Management has many resources available to ensure that residents and businesses of Santa Ana are recycling correctly. Please visit 
Waste Management’s Santa Ana homepage to learn more: home.wm.com/santa-ana.

Cr
ed

it
: W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 |

 L
ig

ht
w

av
em

ed
ia

 |
 G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s

Contaminantes más comunes
Mantenga estos contaminantes comunes fuera de su carrito de reciclaje.

Các chất gây ô nhiễm thường gặp nhất
Đừng bỏ các chất gây ô nhiễm này vào thùng rác tái chế của quý vị.

NO mangueras, luces 
navideñas, ganchos o 
extensiones
KHÔNG có dây vòi 
nước, đèn trang trí, đồ 
treo & dây điện nối dài

NO película de plástico 
y embalaje de película 
flexible
KHÔNG có màng bọc & 
vật liệu đóng gói bằng 
màng dẻo

NO servilletas, platos 
o vasos de papel, o 
pañuelos de papel
KHÔNG có khăn giấy, 
đĩa, chén và khăn lau 
bằng giấy

NO espuma de polie-
stireno
KHÔNG có đồ làm 
bằng xốp

NO reciclables en 
bolsas de plástico
KHÔNG đựng đồ tái 
chế trong túi nhựa

NO alimentos y líquidos
KHÔNG có thức ăn và 
chất lỏng

NO aparatos electróni-
cos o electrodomésti-
cos pequeños
KHÔNG có đồ điện tử 
và đồ gia dụng nhỏ

NO textiles, juegos de 
cama, tapetes o 
alfombras
KHÔNG có đồ dệt 
kim, đồ trải giường, 
thảm rời và thảm sàn

NO NO NO NO

NO NO

NO NO
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Let’s get back to  the basics of recycling.
 

Remember these three rules  
each time you recycle:

© 2016 WM Intellectual Property Holdings, LLC 

#RORR
To learn more, visit home.wm.com/santa-ana.

Recycle all empty plastic and 
glass bottles, cans, cartons, 

paper and cardboard.

Keep food and liquids 
out of the recycling.

Empty recyclables directly 
into your cart — NO bagged 

recyclables.

Volvamos a los conceptos 
básicos del reciclaje.
Recuerde estas tres reglas 
cada vez que recicle:

1. Recicle todas las botellas vacías de 
plástico y vidrio, latas, cartones, 
papel y cartón.

2. Mantenga los alimentos y líquidos 
fuera del carrito de reciclaje.

3. Vacíe los materiales reciclables 
directamente en su carro — NO los 
materiales reciclables embolsados.

Para obtener más información, visite 
home.wm.com/santa-ana.

¡Aprenda a reciclar correctamente!
La Ciudad de Santa Ana, en sociedad con el transportista de residuos de la Ciudad, 
Waste Management, continúa recompensando a los clientes que están reciclando 
adecuadamente a través del “Reto recicle correctamente”. La Patrulla de Premios 
busca en los carritos de reciclaje de los vecindarios de Santa Ana que contengan solo 
esos artículos de la lista de reciclables, y que no tengan elementos contaminantes, 
tales como desperdicios de comida, ropa o pañales. Si un carrito de reciclaje 
seleccionado al azar no tiene elementos contaminantes, el residente gana una tarjeta 
de regalo de $25.

Felicitaciones a estos ganadores recientes que han sido recompensados por 
reciclar correctamente:

• Familia Bui
• Familia Dietrek, vecindario Madison Park
• Familia López, vecindario Meredith Parkwood
• Familia Rodríguez-García, vecindario Maybury Park 

Ôn lại các kiến thức 
cơ bản về tái chế. 
Ghi nhớ ba nguyên tắc này mỗi 
khi quý vị tái chế:

1. Tái chế tất cả các chai/lọ thủy tinh 
và nhựa, lon, bìa các-tông, giấy, và 
bìa cứng.

2. Tránh bỏ thực phẩm và chất lỏng 
vào trong thùng rác tái chế.

3. Bỏ thẳng các đồ vật có thể tái 
chế được vào trong thùng rác – 
KHÔNG đựng đồ có thể tái chế ở 
trong túi.

Để tìm hiểu thêm, tới website home.
wm.com/santa-ana.

Tái Chế Đúng Cách!
Thành Phố Santa Ana cùng phối hợp với hãng dịch vụ chở rác của thành phố là Waste 
Management tiếp tục trao thưởng cho những khách hàng tái chế đúng cách thông qua 
chương trình “Cuộc Thi Tái Chế Đúng Cách” (Recycle Right Challenge). Đội Tuần 
Tra Tìm Người Để Trao Giải (Prize Patrol) tìm những thùng rác tái chế chỉ đựng 
những vật dụng trong danh sách đồ tái chế mà không có các vật dụng làm nhiễm bẩn, 
chẳng hạn như rác thực phẩm, quần áo hoặc tã trong các khu phố của Santa Ana. Nếu 
một thùng đựng rác tái chế được lựa chọn ngẫu nhiên không có vật dụng làm nhiễm 
bẩn, cư dân đó sẽ được thưởng một thẻ quà tặng trị giá $25.

Xin chúc mừng những người mới đoạt giải thưởng tái chế đúng cách:
• Gia đình họ Bùi
• Gia đình Dietrek, khu phố Madison Park
• Gia đình Lopez, khu phố Meredith Parkwood
• Gia đình Rodriguez-Garcia, khu phố Maybury Park

Recycle Right!
The City of Santa Ana, in partnership with the City’s waste hauler, Waste Management, 
continues to reward customers who are recycling properly through the “Recycle 
Right Challenge.” The Prize Patrol searches Santa Ana neighborhoods for recycling 
carts that contain only those items on the recyclables list and no contaminating items, 
such as food waste, clothing or diapers. If a randomly selected recycling cart has no 
contaminating items, the resident wins a $25 gift card.

Congratulations to these recent winners who have been rewarded for recycling 
right:

• Bui family
• Dietrek family, Madison Park neighborhood
• Lopez family, Meredith Parkwood neighborhood
• Rodriguez-Garcia family, Maybury Park neighborhood

A member of the Rodriguez-Garcia family accepts the award for recycling right from 
representatives of Waste Management and the City of Santa Ana.

Un miembro de la familia Rodríguez-García acepta el premio de reciclaje de los 
representantes de Waste Management y la Ciudad de Santa Ana.

Một thành viên gia đình Rodriguez-Garcia nhận giải thưởng tái chế hiệu quả từ các 
đại diện công ty Waste Management và Thành Phố Santa Ana.
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We want your suggestions, questions 
and comments!

City of Santa Ana  
Public Works Agency

20 Civic Center Plaza, M-21
Santa Ana, CA 92701

714-647-5088
CKindig@Santa-Ana.org  

Santa-Ana.org

Funded by various funding sources,  
including grants.

Copyright ©2020 City of Santa Ana  
Public Works Agency  

and Eco Partners, Inc. All rights reserved.

PLEASE RECYCLE THIS NEWSLETTER 
AFTER READING IT.

Proyecto de recolección de aguas pluviales de Mabury 
Park
La Agencia de Obras Públicas de la Ciudad celebró la finalización del Proyecto de 
recolección de aguas pluviales de Mabury Park el 24 de octubre del 2019. El proyecto 
incluyó la construcción de una cuenca de bioretención de 7,000 pies cuadrados que 
está diseñada para capturar aguas pluviales cuando llueve y permitir que penetre en el 
suelo, donde se filtra naturalmente (un proceso conocido como “infiltrado”). Debido 
a que las aguas pluviales fluyen sin tratamiento hacia el océano, pueden transportar 
contaminantes como basura, sedimentos, petróleo y bacterias que son perjudiciales 
para la vida silvestre y el medio ambiente. La captura e infiltración de aguas pluviales 
mejora la calidad del agua en nuestros arroyos, ríos y playas y ayuda a reponer los 
suministros locales de agua subterránea.

Para ver el proyecto por usted mismo, visite Mabury Park. Para obtener más 
información sobre lo que puede hacer para proteger la calidad del agua, visite Santa-
Ana.org/pw/santa-ana-storm-water-program o H2OC.org.

Los jóvenes de Santa Ana «Imaginan su día sin agua» en el Concurso juvenil de posters 
de agua 2020
En diciembre, los alumnos en edad escolar en Santa Ana presentaron sus trabajos para el 5º Concurso juvenil de posters de agua. Este 
concurso es una importante iniciativa educativa patrocinada por la División de Recursos Hídricos de Obras Públicas cada año, que les 
ofrece a los jóvenes la oportunidad de explorar temas relacionados con el agua a través de la expresión creativa.

El tema de este año, “Imagine un día sin agua”, subraya el valor del agua limpia y accesible y aumenta la responsabilidad en las 
prácticas de uso racional del agua. Los temas anteriores han incluido los beneficios para la salud del agua potable, la conservación del 
agua y la calidad del agua.

Los ganadores del concurso serán elegidos pronto. Para obtener más información, visite SantaAnaWater.org/contest.

Mabury Park Stormwater Capture Project

Dự Án Thu Gom Nước Mưa Mabury Park
Sở Công Chánh Thành Phố vui mừng hoàn thành Dự Án Thu Gom Nước Mưa Mabury 
Park (Mabury Park Stormwater Capture Project) vào ngày 24 tháng Mười, 2019. Dự 
án có công trình xây bể chứa sinh học rộng 7,000 foot vuông, được thiết kế để thu gom 
nước mưa và để nước mưa ngấm vào trong đất, sau khi qua một quy trình lọc tự nhiên 
(quy trình gọi là “thẩm thấu”). Vì chảy ra đại dương mà không qua xử lý, nên nước 
mưa có thể mang theo các chất ô nhiễm như rác thải, phù sa, dầu và vi khuẩn gây hại 
cho động vật hoang dã và môi trường. Việc thu gom và thẩm thấu nước mưa giúp cải 
tiến chất lượng nguồn nước tại các kênh lạch, hồ và bãi biển của chúng ta, đồng thời 
giúp tái tạo nguồn nước ngầm ở địa phương. 

Để tận mắt chứng kiến dự án, hãy tới Mabury Park. Để tìm hiểu thêm về những gì 
quý vị có thể làm để bảo vệ chất lượng nguồn nước, truy cập website Santa-Ana.org/
pw/santa-ana-storm-water-program or H2OC.org.

The City’s Public Works Agency celebrated the completion of the Mabury Park 
Stormwater Capture Project on October 24, 2019. The project featured the construction 
of a 7,000 square-foot bioretention basin that is designed to capture stormwater when 
it rains and allow it to soak into the soil, where is it naturally filtered (a process known 
as “infiltrating”). Because stormwater flows untreated out to the ocean, it can carry 
pollutants such as trash, sediment, oil and bacteria that are harmful to wildlife and the 
environment. Capturing and infiltrating stormwater improves water quality in our creeks, 
rivers and beaches and helps to replenish local groundwater supplies. 

To see the project for yourself, visit Mabury Park. To learn more about what you can 
do to protect water quality, visit Santa-Ana.org/pw/santa-ana-storm-water-program or 
H2OC.org.

Santa Ana Youth “Imagine Their 
Day Without Water” in the 2020 
Youth Water Poster Contest
In December, school-aged students in Santa Ana submitted their entries for the 5th Annual Youth Water 
Poster Contest. This contest is an important educational initiative sponsored by the Public Work’s Water 
Resources Division each year, offering youth the opportunity to explore water-related themes through 
creative expression. 

This year’s theme, “Imagine a Day Without Water,” underscores the value of clean, accessible water and 
increases self-responsibility in wise water use practices. Past themes have included health benefits of drinking 
water, water conservation and water quality.

Contest winners will be chosen soon. To learn more, visit SantaAnaWater.org/contest.

Santa Ana Youth “Imagine Their Day Without Water” trong Cuộc Thi Vẽ 
Bích Chương Khuyến Khích Tiết Kiệm Nước của Thanh Thiếu Niên năm 
2020
Trong tháng Mười Hai, các học sinh ở Santa Ana đã nộp hồ sơ dự thi cho Cuộc Thi Vẽ Bích Chương Khuyến Khích Tiết Kiệm Nước 
dành cho Thanh Thiếu Niên hàng năm lần thứ 5. Cuộc thi này là phần thưởng khuyến khích giáo dục quan trọng do Phân Ban phụ 
trách Tài Nguyên Nước của Sở Công Chánh đài thọ hàng năm, tạo điều kiện cho giới trẻ tìm hiểu về các chủ đề liên quan đến nước 
qua các tác phẩm sáng tạo. 

Chủ đề năm nay, “Hãy Tưởng Tượng Một Ngày Không Có Nước,” (Imagine a Day Without Water), nhấn mạnh đến giá trị của 
nguồn nước sạch, dễ sử dụng và tăng cường trách nhiệm cá nhân trong việc lựa chọn cách sử dụng nước thông minh. Các chủ đề 
trước đây đề cập đến các lợi ích đối với sức khỏe của việc uống nước, tiết kiệm nước và chất lượng nước.

Những người đoạt giải sẽ sớm được lựa chọn. Để tìm hiểu thêm, truy cập website SantaAnaWater.org/contest.


