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New Trash and Recycling 
Company
The City of Santa Ana will be changing trash companies, from Waste Management to 
Republic Services, on July 1, 2022. The new contract will include new services that will 
maximize recycling by residents and businesses, helping the City meet goals established 
in recent State recycling laws.

A key component of the new contract is the “Santa Ana Clean City Initiatives” 
services that will maintain clean public spaces citywide. Among the programs, Republic 
Services will provide abandoned item collection and litter cleanup, 250 public trash 
containers serviced citywide, sidewalk cleaning and power washing, and cleaning 
services for illegal dumping hotspot areas. 

Additional contract enhancements include new trucks, carts, and bins; yard and 
food waste recycling (organics); annual household hazardous waste drop-off, compost 
giveaway, and shredding events; increased bulky item pickups; neighborhood association 
container collection; and community donations. 

To learn more, visit: RepublicServices.com/SantaAnaCA

COMING SOON!

(Continued on Page 2)

SẮP THỰC HIỆN TRONG NAY MAI!

Công Ty Xử Lý Rác Và Tái Chế Mới
Ngày 1 tháng 7 năm 2022 Thành Phố Santa Ana sẽ đổi công ty xử lý rác, từ Waste 
Management sang Republic Services. Hợp đồng mới sẽ bao gồm dịch vụ mới nhằm tối 

đa hóa hoạt động tái chế bởi các dân cư và doanh nghiệp, hỗ 
trợ Thành Phố đáp ứng các mục tiêu được thiết lập bởi các 
luật Tiểu Bang gần đây.

Một thành phần chính trong hợp đồng mới là dịch vụ 
“Sáng Kiến Thành Phố Sạch Santa Ana” để giúp làm sạch 
các nơi công cộng trên toàn thành phố. Trong những chương 
trình này Republic Services sẽ cung cấp dịch vụ thu gom đồ 
bị vứt bỏ và dọn dẹp rác, 250 thùng rác công cộng trên toàn 
thành phố, làm sạch lối đi bộ và rửa sạch bằng phun nước áp 
lực, và dịch vụ vệ sinh ở những nơi thường bị nhiều người đổ 
rác bất hợp pháp. 

Các cải tiến bổ sung khác trong hợp đồng bao gồm xe đổ rác mới và thùng rác 
mới; hàng năm tổ chức những buổi tái chế rác sân vườn và rác thực phẩm, vứt bỏ rác 
gia dụng độc hại, tặng phân trộn, và cắt hủy giấy; tăng số lượng thu gom rác cỡ lớn; 
thu gom rác của hiệp hội láng giềng; và hiến tặng tiền cho cộng đồng. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: RepublicServices.com/SantaAnaCA

¡PRÓXIMAMENTE!

Nueva empresa de basura y reciclaje
La Ciudad de Santa Ana cambiará de compañía de basura, de Waste Management a 
Republic Services, el 1º de julio del 2022. El contrato nuevo incluirá nuevos servicios 
que maximizarán el reciclaje por parte de los residentes y las empresas, ayudando a la 
Ciudad a cumplir las metas establecidas en las recientes leyes estatales de reciclaje.

Un componente clave del nuevo contrato son los servicios de “Iniciativas de 
Ciudad Limpia de Santa Ana”, que mantendrán limpios los espacios públicos de toda 
la ciudad. Entre los programas, Republic Services se encargará de la recolección 
de objetos abandonados y de la limpieza de basura, del mantenimiento de 250 
contenedores de basura públicos en toda la ciudad, de la limpieza de las aceras y del 
lavado a presión, así como de la limpieza de las zonas de vertido ilegal.

Otras mejoras del contrato son camiones, carritos y contenedores nuevos; reciclaje 
de residuos de jardín y alimentos (orgánicos); entrega anual de residuos peligrosos 
del hogar, entrega de compost y eventos de trituración; aumento de la recolección 
de artículos voluminosos; recolección de contenedores de asociaciones de vecinos y 
donaciones de la comunidad.

Para mayores informes, visite: RepublicServices.com/SantaAnaCA

New Carts Coming Soon – Make Your 
Changes Now!
A new trash company means new trash and recycling carts. 

Republic Services, in partnership with the 
City, is mailing a notification to all residential 
customers with curbside cart service 
identifying the number and size of carts on 
record. If this information is incorrect or you 
would like to make changes, submit your 
request by the date on your notification. 
Cart change requests can be made online 
at RepublicServices.com/SantaAnaCA, by 
scanning the QR code on the next page or by 
calling Republic Services at 877-328-2074.

All residential customers with curbside 
residential cart service will automatically 
receive one trash cart, one recycle cart, and 
one organics (yard and food waste) cart 
for a new monthly rate of $22.94, effective 
July 1, 2022. Rates do not vary based on 
cart size. Additional carts will now incur 

new charges — each additional trash cart is 
$5.85 per month, and each additional recycle 
or organics (yard and food waste) cart is 
$2.00 per month. Along with your new cart 
delivery, you will receive information on 
the new residential collection and added 
programs.

Your current Waste Management carts 
will be removed, and your new Republic 
Services carts will be delivered, between 
March 1 and June 30, 2022, on your normal 
trash collection day. Waste Management 
will service your new carts through June 30, 
2022, and can be reached at 714-558-7761 
with all other service requests through that 
date. Republic Services will begin trash and 
recycling collection on July 1, 2022.

https://www.republicservices.com/municipality/santa-ana-ca
https://www.republicservices.com/municipality/santa-ana-ca
https://www.republicservices.com/municipality/santa-ana-ca
https://www.republicservices.com/municipality/santa-ana-ca
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Sắp Có Thùng Rác Mới – Đổi Ngay Bây Giờ!
Có công ty xử lý rác mới có nghĩa là sẽ có thùng rác 
và thùng rác tái chế mới. 
Republic Services, dưới sự hợp tác của Thành Phố, đang gửi giấy thông báo cho tất 
cả khách hàng dân cư sử dụng dịch vụ xe rác đến thu gom rác bên lề đường để xác 
định số lượng và kích cỡ thùng rác trong hồ sơ. Nếu thông tin này có sai sót hoặc quý 
vị muốn đổi điều gì đó thì hãy nộp yêu cầu của quý vị vào thời hạn chót 
trong giấy thông báo của quý vị. Có thể yêu cầu đổi thùng rác trên mạng 
tại RepublicServices.com/SantaAnaCA hoặc bằng cách quét mã QR ở 
đây hoặc gọi cho Republic Services theo số 877-328-2074.

Tất cả khách hàng dân cử sử dụng thùng rác dành cho dân cư có 
dịch vụ xe rác đến thu gom rác bên lề đường sẽ tự động nhận một thùng 
rác, một thùng rác tái chế, và một thùng rác hữu cơ (rác sân vường và 
rác thực phẩm) với mức giá hàng tháng là $22.94, có hiệu lực vào ngày 
1 tháng 7 năm 2022. Mức giá không thay đổi theo kích cỡ của thùng rác. 
Quý vị phải trả thêm chi phí nếu có thêm thùng rác — thêm mỗi một 
thùng rác là $5.85 một tháng, và thêm mỗi một thùng rác tái chế hoặc 
thùng rác hữu cơ (rác sân vườn và rác thực phẩm) là $2.00 một tháng. Đi 
kèm với thùng rác quý vị sẽ nhận thông tin về dịch vụ thu gom rác mới 
dành cho dân cư và các chương trình bổ sung.

Các thùng rác hiện tại của Waste Management sẽ được lấy đi, và các thùng rác 
mới của Republic Services sẽ được đưa đến cho quý vị trong khoảng thời gian từ ngày 
1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 vào ngày thu gom rác bình thường 
của quý vị. Waste Management sẽ đổ rác trong thùng rác mới cho đến cuối ngày 30 
tháng 6 năm 2022, và quý vị có thể liên lạc với họ ở số 714-558-7761 để yêu cầu tất 
cả dịch vụ khác cho đến cuối ngày đó. Republic Services sẽ bắt đầu thu gom rác và 
rác tái chế vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Trên Toàn California Sắp Có Thay Đổi Đối Với 
Việc Tái Chế Đồ Hữu Cơ
Dự Luật Thượng Viện California (SB) 1383, được ký thành luật vào năm 2016, lập 
ra mục tiêu giảm đến 75% rác hữu cơ bị vứt bỏ ở các bãi chôn lấp vào năm 2025. 
Rác hữu cơ bao gồm rác sân vườn và rác từ quá trình làm đẹp phong cảnh, gỗ xẻ và 
gỗ, thực phẩm, giấy bị dính thực phẩm, và các sản phẩm giấy và các-tông khác. Hiện 
tại, hai phần ba vật liệu này bị chôn lấp. Khi đồ hữu cơ phân hủy ở các bãi chôn lấp, 
chúng tạo ra khí mêtan, một loại khí nhà kính mạnh mà Tiểu Bang California đã xác 
định là một yếu tố làm biến đổi khí hậu.

SB 1383 dùng Dự Luật Hạ Viện (AB) 1826 làm nền tảng và mở rộng các quy 
định của dự luật đó và sẽ ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp và khu chung cư có từ 5 
căn phòng trở lên và tạo ra từ hai khối yard rác thải trở lên mỗi tuần. Chiếu theo luật 
SB 1383, tất cả doanh nghiệp và các cơ ngơi dân cư, bất kể quy mô, bắt buộc phải 
tham gia chương trình tái chế đồ hữu cơ.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp bắt buộc phải tham gia chương trình phục hồi 
thực phẩm và hiến tặng thực phẩm đối với thực phẩm dư thừa. SB 1383 cũng thiết 
lập mục tiêu gia tăng việc phục hồi thực phẩm có thể ăn được tới 20% từ các doanh 
nghiệp vào năm 2025. Năm nay các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm có quy 
mô lớn hơn bắt buộc phải có sẵn những chương trình này.

Năm 2022 các chương trình tái chế đồ hữu cơ mới đang bắt đầu tiến hành trên 
toàn tiểu bang California. Thành Phố Santa Ana đang hợp tác với Republic Services, 
công ty xử lý rác và đồ tái chế của Thành Phố, để phát triển một chương trình toàn 
diện nhằm tái chế rác thực phẩm và rác sân vườn. Chương trình này sẽ bắt đầu ngày 
1 tháng 7 năm 2022. Dân cư và doanh nghiệp sẽ được cung cấp thêm thông tin trong 
nay mai!

Pronto habrá nuevos carritos - ¡Haga los 
cambios ahora!
Una nueva empresa de basura significa nuevos 
carritos de basura y de reciclaje.
Republic Services, en colaboración con la Ciudad, está enviando una notificación a 
todos los clientes residenciales con servicio de carritos en la acera, identificando el 
número y tamaño de los carritos registrados. Si esta información es incorrecta o desea 
hacer cambios, envíe su solicitud antes de la fecha que figura en su notificación. Las 

solicitudes de cambio de carritos pueden hacerse en línea en 
RepublicServices.com/SantaAnaCA o si escanea el código QR 
aquí o si llama a Republic Services al 877-328-2074.

Todos los clientes residenciales con servicio de carrito 
residencial en la acera recibirán automáticamente un carrito de 
basura, un carrito de reciclaje y un carrito de productos orgánicos 
(desechos de jardín y alimentos) por una nueva tarifa mensual 
de $22.94, a partir del 1º de julio del 2022. Las tarifas no varían 
en función del tamaño del carrito. Los carros adicionales tendrán 
ahora nuevos cargos: cada carrito de basura adicional cuesta 
$5.85 al mes, y cada carrito adicional de reciclaje o de productos 
orgánicos (residuos de jardín y de alimentos) cuesta $2.00 al mes. 
Junto con la entrega de sus carritos nuevos, recibirá información 
sobre la nueva recolección residencial y los programas agregados.

Sus carritos actuales de Waste Management serán retirados, 
y sus carritos nuevos de Republic Services serán entregados, entre el 1º de marzo y el 
30 de junio del 2022, en su día normal de recolección de basura. Waste Management 
dará servicio a sus carritos nuevos hasta el 30 de junio del 2022, y puede comunicarse 
con ellos en el 714-558-7761 para todas las demás solicitudes de servicio hasta esa 
fecha. Republic Services comenzará la recolección de basura y reciclaje el 1º de julio 
del 2022.

Cambios en el reciclaje de productos orgánicos 
vienen a California
El proyecto de ley del Senado de California (SB) 1383, que se convirtió en ley el 
2016, establece el objetivo de reducir el volumen de residuos orgánicos eliminados 
en los vertederos de California en un 75% para el año 2025. Los residuos orgánicos 
incluyen los restos de jardín y paisajismo, madera y leña, alimentos, papel sucio de 
alimentos, cartón y otros productos de papel. En la actualidad, dos tercios de este 
material se depositan en los vertederos. Al descomponerse en los vertederos, los 
productos orgánicos crean metano, un potente gas de efecto invernadero que el Estado 
de California ha identificado como un factor del cambio climático.

El proyecto de ley SB 1383 se basa en los requisitos del proyecto de ley de la 
Asamblea (AB) 1826, que afecta a todas las empresas y propiedades multifamiliares 
con cinco unidades o más que generan dos yardas cúbicas o más de residuos por 
semana. En virtud del SB 1383, todas las empresas y propiedades residenciales, 
independientemente de su tamaño, están obligadas a participar en programas de 
reciclaje de productos orgánicos.

Además, se exigirá a determinadas empresas que participen en un programa de 
recuperación y donación de alimentos excedentes. El SB 1383 también establece el 
objetivo de aumentar la recuperación de alimentos comestibles de las empresas en 
un 20% para el 2025. Las empresas más grandes relacionadas con la alimentación 
deberán tener programas en marcha este año.

Los nuevos programas de reciclaje de productos orgánicos se están 
implementando en el 2022 en todo el estado de California. La Ciudad de Santa Ana 
está trabajando con nuestra nueva compañía de basura y reciclaje, Republic Services, 
para desarrollar un programa integral de reciclaje de alimentos y residuos de jardín 
que comenzará el 1º de julio del 2022. Pronto se proporcionará más información a los 
residentes y negocios.

New Carts … (Continued from Page 1)

Organics Recycling Changes Coming Across California

Credit: Liudmilla Chernetska | iStock | Getty Images Plus

California Senate Bill (SB) 1383, which was signed into law in 2016, establishes a 
goal of reducing the volume of organic waste disposed in California landfills by 75% 
by 2025. Organics include yard and landscaping debris, wood, lumber, food, food-
soiled paper, cardboard and other paper products. Currently, two-thirds of this material 
is landfilled. As organics break down in landfills, they create methane, a powerful 
greenhouse gas that the State of California has identified as a factor in climate change.

SB 1383 builds on and expands the requirements of Assembly Bill (AB) 1826, 
which affects all businesses and multi-family properties with five or more units that 
generate two or more cubic yards of waste per week. Under SB 1383, all businesses and 
residential properties, regardless of size, are required to participate in organics recycling 
programs.

In addition, certain businesses will be required to participate in a food recovery and 
donation program for surplus food. SB 1383 also establishes a goal of increasing edible 
food recovery from businesses by 20% by 2025. Larger food-related businesses will be 
required to have programs in place this year.

To meet these requirements, new organics recycling programs are rolling out 
in 2022 across the state of California. The City of Santa Ana and our new trash and 
recycling company, Republic Services, are developing a comprehensive food and 
yard waste recycling program that will begin July 1, 2022. More information will be 
provided to residents and businesses soon!

https://www.republicservices.com/municipality/santa-ana-ca
https://www.republicservices.com/municipality/santa-ana-ca
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Keep Recycling Right!
The Recycle Right Challenge, which randomly rewards residents for proper recycling with a $25 gift card, is on hold due to the pandemic. But keep recycling those items on the 
recyclables list and keep out contaminants — the contest will begin again as soon as it’s safe to do so!

Tiếp Tục Tái Chế Đúng Cách!
Cuộc Thi Tái Chế Đúng Cách được tạm ngưng do đại dịch. Cuộc thi này thưởng 
thẻ mua quà trị giá $25 một cách ngẫu nhiên cho dân cư tái chế đúng cách. Nhưng 
hãy tiếp tục tái chế các món đồ trong danh sách đồ có thể tái chế và đừng để 
những thứ này bị ô nhiễm — cuộc thi sẽ tiếp tục trở lại một khi an toàn! 

Quý Vị Đang Phân Vân Đồ Nào Có Thể Tái Chế?
Truy cập: home.wm.com/santa-ana

¡Siga reciclando bien!
El Reto de Reciclar Bien, que premia al azar a los residentes por reciclar correctamente 
con una tarjeta regalo de $25, está suspendido debido a la pandemia. Pero siga reciclando 
los artículos de la lista de reciclables y mantenga los contaminantes fuera — ¡el concurso 
comenzará de nuevo tan pronto como sea seguro hacerlo!

¿Se pregunta qué se acepta para reciclar?
Visite: home.wm.com/santa-ana

Wondering What Is Accepted  
for Recycling?

Visit: home.wm.com/santa-ana

Flattened Cardboard & Paperboard
Cartón y cartulina aplastados

Bìa Cứng và Bìa Giấy Đã Đập Bẹp 

 

Plastic Bottles & Containers
Botellas y envases de plástico

Chai Lọ và Vật Đựng bằng Nhựa 

 

Food & Beverage Cartons
Cartones de alimentos y bebidas

Hộp Giấy Đựng Thực Phẩm và Đồ Uống  

Food & Beverage Cans
Latas de alimentos y bebidas
Lon Đựng Thực Phẩm và Lon 

Đựng Đồ Uống  

 Paper
Papel
Giấy

Glass Bottles & Containers
Botellas y frascos de vidrio
Chai Lọ và Vật Đựng bằng 

Thủy Tinh 

 

Do NOT include in your mixed recycling cart: NO incluya en su contenedor de reciclaje mixto:
KHÔNG bỏ những vật dụng sau đây vào trong thùng rác tái chế hỗn hợp của quý vị:

Always recycle: Recicle siempre: Luôn tái chế:

NO Batteries or Needles in the Recycling or Trash
NO arroje pilas o agujas en el reciclaje o la basura

KHÔNG bỏ Pin hoặc Kim tiêm vào trong
Thùng Rác Tái Chế hoặc Thùng Rác Thải

 

NO Clothing, Furniture & Carpet
NO ropa, muebles y alfombras

KHÔNG quần áo, đồ nội
thất và thảm

NO Food or Liquids
NO comida o líquidos
KHÔNG có thức ăn và 

chất lỏng

NO Foam Cups &
Containers

NO vasos y recipientes 
de poliestireno

KHÔNG bỏ các vật đựng
và ly/chén làm bằng xốp

 

NO Loose Plastic Bags,
Film or Bagged Recyclables
NO bolsas y envolturas de

plastico sueltas, o materiales
recyclables embolsados

KHÔNG bỏ túi nhựa,
màng hoặc rác tái chế

 

 

home.wm.com/santa-ana
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home.wm.com/santa-ana

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 polies-
tireno
KHÔNG có đồ làm 
bằng xốp

NO
NO bolsas de 
plástico
KHÔNG có bao 
nhựa

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

El reciclaje es obligatorio para la mayoría de las 
empresas y propiedades multifamiliares
La Ciudad brinda educación y asistencia a los propietarios, administradores de propiedades 
y empresas para implementar programas que cumplan con los mandatos de reciclaje y 
reciclaje orgánico de California. EcoNomics, Inc., un consultor de servicios de reciclaje, 
brinda asistencia técnica gratuita en el lugar para ayudar a cumplir a su empresa o propiedad 
multifamiliar. Si desea ayuda para establecer o ampliar un programa de reciclaje o para 
completar el formulario de informe de cumplimiento, comuníquese con Santa Ana Recycles al 
714-780-2700 o SantaAnaRecycles@santa-ana.org.

Recycling Is Mandatory for 
Most Businesses and  
Multi-Family Properties
The City provides education and assistance to owners, property managers 
and businesses to implement programs that meet California’s recycling and 
organics recycling mandates. EcoNomics, Inc., a recycling services consultant, 
assists with free onsite 
technical assistance to 
help your business or 
multifamily property 
comply. If you would 
like help in establishing 
or expanding a recycling 
program or filling out 
the compliance reporting 
form, please contact 
Santa Ana Recycles 
at 714-780-2700 or 
SantaAnaRecycles@
santa-ana.org.

Việc Tái Chế Là Bắt Buộc Đối Với Đa Số Các Doanh 
Nghiệp Và Khu Chung Cư
Thành phố cung cấp kiến thức và sự trợ giúp cho những người chủ sở hữu, người quản lý khu 
chung cư và các doanh nghiệp để thực hiện các chương trình tái chế hầu đáp ứng các lệnh tái 
chế và tái chế đồ hữu cơ của California. Công ty EcoNomics, một hãng tư vấn dịch vụ tái chế, 
hỗ trợ chuyên môn tại chỗ miễn phí để giúp đỡ doanh nghiệp hoặc khu chung cư của bạn tuân 
thủ các lệnh này. Nếu bạn muốn được giúp đỡ với việc lập ra hoặc mở rộng chương trình tái 
chế hoặc điền đơn báo cáo tuân thủ lệnh tái chế, xin vui lòng liên lạc Santa Ana Tái Chế Rác 
(Santa Ana Recycles) theo số 714-780-2700 hoặc gửi thư điện tử đến SantaAnaRecycles@
santa-ana.org.Cr
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Eliminación de residuos domésticos peligrosos 
durante todo el año
Si no puede asistir al evento de recolección de Residuos Peligrosos del Hogar (HHW, 
por sus siglas en inglés) en marzo, no deje los HHW en la acera o en un callejón. Más 
bien, aproveche el programa de entrega durante todo el año de artículos como pintura, 
limpiadores, pesticidas, aceite, anticongelante, baterías, filtros de aceite usados y 
productos químicos para piscinas. Simplemente entregue los HHW en uno de los 
cuatro lugares del Condado de Orange que se mencionan en el cuadro de la derecha y 
deséchelos GRATIS.

Para mayores informes, visite: oclandfills.com/hazardous

Vứt Bỏ Rác Gia Dụng Độc Hại Quanh Năm
Nếu quý vị không thể tham dự buổi thu Rác Gia Dụng Độc Hại (hoặc 
HHW) vào tháng 3 thì dừng để HHW trên lối đi bộ hoặc trong ngõ. Thay 
vào đó, hãy tận dụng chương trình vứt bỏ quanh năm những thứ như sơn, 
sản phẩm làm sạch, thuốc trừ sâu, nhớt, chất chống đông, pin, tấm lọc dầu 
đã qua sử dụng, và hóa chất cho hồ bơi. Quý vị chỉ cần đem HHW đến một 
trong bốn địa điểm ở Quận Orange ở dưới và vứt bỏ nó MIỄN PHÍ!

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: oclandfills.com/hazardous

Buổi Vứt Bỏ Rác Độc Hại Được Tổ Chức Vào 
Ngày 19 Tháng 3
Thành Phố Santa Ana sẽ tổ chức một buổi thu gom Rác Gia Dụng Độc Hại 
(Household Hazardous Waste, hoặc HHW) vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 từ 8 giờ 
sáng đến 2 giờ chiều ở bãi đậu xe tại trường Saddleback High School tọa lạc ở số 

2802 trên đường S. Flower Street. Hoạt động dễ dàng 
lái xe lướt qua này là MIỄN PHÍ và chỉ dành riêng cho 
dân cư Santa Ana thôi. KHÔNG CẦN LẤY HẸN. Một 
số đồ không thể bỏ vào thùng rác của quý vị (chẳng 
hạn như sản phẩm gia dụng, xe cộ, và sản phẩm chăm 
sóc vườn chứa hóa chất và chất độc) hoặc để bên lề 
đường để người tới lấy, chẳng hạn như lốp xe. Để giúp 
đỡ dân cư vứt bỏ những thứ này đúng cách, Thành Phố 
bảo trợ một ngày này để cung cấp cho dân cư một nơi 
tiện lợi để vứt đồ HHW, bóng đèn và đèn ống huỳnh 
quang, nhiệt kế và bộ ổn nhiệt, đồ điện tử, và lốp xe. 
Bắt buộc phải có chứng cứ cho thấy quý vị sống ở 
Santa Ana (bằng lái xe California, hóa đơn nước, hóa 
đơn tiện ích, v.v.).

Xin hãy cẩn thận vận chuyển vật liệu của mình. 
Mỗi xe chỉ có thể vứt 125 pound hoặc 15 ga-lông đồ 
HHW, cũng như chỉ có thể vứt bốn lốp xe, của xe hơi 
hoặc xe tải nhỏ.

Chúng tôi sẽ KHÔNG nhận rác thải doanh nghiệp 
tại sự kiện này. Và, xin vui lòng đừng đem tới vật dụng 

sắc nhọn hoặc chất nổ, chất thải phóng xạ hoặc chất thải y sinh, bởi vì chúng sẽ không 
được chấp nhận.

El 19 de marzo se celebrará un acto de 
eliminación de residuos peligrosos
La Ciudad de Santa Ana llevará a cabo un evento de recolección de Residuos 
Peligrosos del Hogar (HHW, por sus siglas en inglés) el sábado 19 de marzo, de 8 am 
a 2 pm, en el estacionamiento de la Escuela Preparatoria Saddleback, 2802 S. Flower 
Street. Esta es una operación GRATUITA y sencilla 
desde los vehículos, solamente para residentes de 
Santa Ana. NO ES NECESARIO HACER CITA. 
Ciertos artículos no pueden colocarse en el carrito 
de basura (como productos para el hogar, vehículo y 
jardín que contienen productos químicos y toxinas) 
o en la acera para su recolección, como llantas. Para 
ayudar a los residentes a deshacerse de ellos de forma 
adecuada, la Ciudad patrocina este evento de un día 
de duración para ofrecer a los residentes un lugar 
conveniente para dejar los HHW, tubos y bombillas 
fluorescentes, termómetros y termostatos, productos 
electrónicos y llantas. Se requerirá un comprobante 
de residencia en Santa Ana (licencia de conducir 
de California vigente, factura de agua, factura de 
servicios públicos, etc.).

Por favor, transporte sus materiales con cuidado. 
Hay un límite de 125 libras o 15 galones de HHW, 
así como un límite de cuatro llantas, de automóviles o 
camiones ligeros solamente, por vehículo.

En este evento, NO aceptaremos residuos empresariales. Tampoco traiga objetos 
punzantes ni residuos explosivos, radiactivos o biomédicos, ya que no se aceptarán.

Hazardous Waste Drop-Off Event Set for March 19
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The City of Santa Ana will hold a 
Household Hazardous Waste (HHW) 
collection event on Saturday, March 19, 
from 8 a.m. to 2 p.m., in the parking lot at 
Saddleback High School, 2802 S. Flower 
Street. This is a FREE, easy, drive-thru 
operation for Santa Ana residents only. 
NO APPOINTMENT IS NECESSARY. 
Certain items cannot be placed in your 
trash cart (such as home, vehicle, and 
yard care products containing chemicals 

and toxins) or at the curb for pickup, such 
as tires. To assist residents in properly 
disposing of these, the City is sponsoring 
this one-day event to provide residents 
with a convenient drop-off for HHW, 
fluorescent tubes and bulbs, thermometers 
and thermostats, electronics, and tires. 
Proof of Santa Ana residency will be 
required (current California Driver’s 
License, water bill, utility bill, etc.).

Please transport your materials 

carefully. There is a limit of 125 pounds 
or 15 gallons of HHW, as well as a 
limit of four tires, from cars or light 
trucks only, per vehicle.

At this event, we will accept 
NO business waste. Also, please 
do not deliver sharps or explosive, 
radioactive or biomedical waste, 
as they will not be accepted.

Orange County Household Hazardous Waste Collection 
Centers
Các Trung tâm thu Rác Gia Dụng Độc Hại Hộ Quận Orange
Centros recolección de Residuos Peligrosos del Hogar del 
Condado de Orange

Year-Round Household Hazardous Waste Disposal
If you can’t attend the Household Hazardous Waste (HHW) collection 
event in March, do not leave HHW on the sidewalk or in an alley. Instead, 
take advantage of the year-round drop-off program for items such as paint, 
cleaners, pesticides, oil, antifreeze, batteries, used oil filters and pool 
chemicals. Simply deliver HHW to one of the four Orange County locations 
listed in the box at right and dispose of it for FREE!

For more information, visit: oclandfills.com/hazardous

Anaheim
1071 N. Blue Gum Street
Huntington Beach
17121 Nichols Lane

Irvine
6411 Oak Canyon
San Juan Capistrano
32250 Avenida La Pata

https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://oclandfills.com/hazardous-waste
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Các Chương Trình MIỄN PHÍ Dành Cho Rác Khó Xử Lý 
Nếu quý vị sống trong căn nhà dành cho một gia đình hoặc căn nhà dành cho hai gia đình (duplex) ở Santa Ana thì quý vị hội đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu gom MIỄN PHÍ 
“rác độc hại chứa vật liệu thông thường” ngay tại nhà của quý vị, bao gồm pin gia dụng; đèn tuýp và bóng đèn; thiết bị điện tử, chẳng hạn như ti-vi và máy điện toán; và các thiết 
bị chứa thủy ngân, chẳng hạn như nhiệt kế cũ và bộ ổn nhiệt cũ. Để sử dụng dịch vụ này, hãy gọi số 800-449-7587 để lấy hẹn. Chương trình này không chấp nhận hóa chất độc 
hại, chẳng hạn như nhớt xe, sơn hoặc thuốc trừ sâu.

Nếu quý vị sống ở một khu chung cư, quý vị có thể vứt rác độc hại chứa vật liệu thông thường và rác gia dụng độc hại miễn phí tại một trong các Trung Tâm Thu Gom Rác 
Gia Dụng Độc Hại Quận Orange. Để biết chi tiết, hãy truy cập OCLandfills.com/hazardous hoặc gọi số 714-834-6752.

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 and household hazardous 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.

Programas GRATUITOS para residuos 
difíciles de manejar
Si vive en una vivienda unifamiliar o en un dúplex en Santa Ana, 
puede optar por la recolección GRATUITA puerta a puerta de los 
“residuos universales”, que incluyen pilas y baterías domésticas; 
tubos y bombillas fluorescentes; aparatos electrónicos, como 
televisores y ordenadores; y aparatos que contienen mercurio, como 
termómetros y termostatos viejos. Para recibir este servicio, llame 
al 800-449-7587 para programar una cita. Este programa no acepta 
productos químicos peligrosos, como aceite de motor, pintura o pesticidas.

Si vive en un complejo multifamiliar, puede dejar los desechos peligrosos 

universales y domésticos sin cargo en uno de los Centros de Recolección de Desechos 
Peligrosos del Hogar del Condado de Orange. Para obtener más detalles, visite 
OCLandfills.com/hazardous o llame al 714-834-6752.

Credit: Fevziie Ryman | iStock | Getty Images Plus

Will Your Neighborhood Block Win Most Improved?

Dãy Nhà Trong Khu Xóm Của Quý Vị Sẽ Đoạt Giải Dãy Nhà Cải Tiến 
Nhất Chứ? 
Quý vị có biết quý vị có thể đưa những cải tiến ở dãy nhà của quý vị vào Cuộc Thi Biến Đổi Dãy Nhà Trong Khu Xóm 
không? Những cơ ngơi được cải tiến phải có mục đích làm đẹp cộng đồng đặc biệt tập trung vào những bãi cỏ bên lề 
đường. Để tham gia cuộc thi hãy gửi hình ảnh cho thấy dãy nhà “trước” và “sau” khi cải tiến vào thời hạn chót, ngày 20 
tháng 5 năm 2022. Cần phải chụp những hành ảnh trước khi dãy nhà được cải tiến sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. 

Mỗi dãy nhà đoạt giải sẽ được thưởng hai tấm biển tán dương của Santa Ana. Một tấm biển sẽ được dựng lên ở cuối 
dãy nhà để tưởng niệm niềm tự hào cộng đồng của dãy nhà trong khu xóm đó. Ngoài ra, mỗi cơ ngơi tham gia cuộc thi 
trong dãy nhà đoạt giải sẽ nhận một thẻ quà tặng trị giá $100. Giám Đốc Điều Hành của Sở Công Chánh sẽ trao phiếu 
quà tặng tại và tiết lộ các tấm biển này tại một buổi lễ đặc biệt. Sẽ chọn tối đa 3 dãy nhà trong mỗi Phân Khu.

Một dãy nhà trong khu xóm được định nghĩa là một nhóm nhà được tách biệt bởi đường phố ở hai đầu. Một phần 
trong dãy nhà cũng bao gồm cả hai bên của đường phố (xem hình ảnh). Để đạt tiêu chuẩn, 50% căn nhà và/hoặc khu 
chung cư ở trong dãy nhà đó phải tham gia cuộc thi. Để biết thêm chi tiết và tải về tài liệu về cuộc thi, hãy truy cập: 
santa-ana.org/pw/blocktransformation 

¿Ganará su vecindario la cuadra más mejorada?
¿Sabía que puede inscribir las mejoras de su vecindario en el Concurso de Transformación de Cuadras del Vecindario? 
Las mejoras de la propiedad deben ser para el embellecimiento de la comunidad con un enfoque en las áreas de la vía 
pública. Envíe las fotos de las mejoras del vecindario «antes» y «después» antes del 20 de mayo del 2022 para participar. 
Las fotos del antes tienen que haber sido tomadas después del 1º de enero del 2022.

Cada cuadra ganadora recibirá dos carteles de reconocimiento del Premio de Santa Ana. Se instalará un cartel en 
cada extremo de la cuadra, para conmemorar el orgullo comunitario del vecindario. Además, cada propiedad participante 
en una cuadra ganadora recibirá una tarjeta de regalo de $100. El Director Ejecutivo de Obras Públicas inaugurará los 
carteles y entregará los certificados de regalo. No se elegirán más de tres cuadras por Distrito.

Una cuadra de vecindario se define como una sección de viviendas separadas por calles en cada extremo. La sección 
de la cuadra también incluye ambos lados de la calle (véase la imagen). Para poder participar, el 50% de las viviendas 
y/o complejos multifamiliares de una cuadra deben participar. Para más detalles y para descargar los materiales del 
concurso, visite: santa-ana.org/pw/blocktransformation

Did you know you can enter your neighborhood 
block improvements in the Neighborhood Block 
Transformation Contest? Property improvements must be 
for community beautification with a focus on the parkway 
areas. Send both your neighborhood block “before” and 
“after” improvement pictures by May 20, 2022, to enter. 
The before pictures need to have been taken after January 
1, 2022. 

Each winning block will receive two Santa Ana 
award recognition signs. One sign will be installed at 

each end of the block, commemorating the neighborhood 
block’s community pride. In addition, each participating 
property on a winning block will receive a $100 gift card. 
A special unveiling of the signs and presentation of gift 
certificates will be made by the Executive Director of 
Public Works. No more than three blocks per Ward will 
be chosen.

A neighborhood block is defined as a section of 
homes separated by streets at each end. The block section 
also includes both sides of the street (see visual). In 

order to qualify, 50% of the homes and/or multifamily 
complexes on a block must participate. For more details 
and to download contest materials, visit: santa-ana.org/
pw/blocktransformation

DÃY NHÀ TRONG KHU XÓM
CUADRA DE VECINDARIO

https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://www.santa-ana.org/pw/blocktransformation
https://www.santa-ana.org/pw/blocktransformation
https://www.santa-ana.org/pw/blocktransformation
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Los alumnos aprenden a conservar agua gracias 
al concurso anual de carteles sobre el agua para 
jóvenes de Santa Ana 

La fecha límite del concurso es el 22 de marzo del 2022 
para celebrar el Día Mundial del Agua.
Desde ahora y hasta el 22 de marzo del 2022, los niños en edad escolar de Santa Ana 
están trabajando en sus propuestas para el 7º Concurso Anual de Carteles sobre el Agua 
para Jóvenes utilizando crayones, lápices, marcadores y pinturas de colores brillantes.

El concurso es una importante iniciativa educativa patrocinada cada año por 
la División de Recursos Hídricos de Obras Públicas, que ofrece a los jóvenes la 
oportunidad de explorar temas relacionados con el agua a través de la expresión 
creativa.

El tema de este año — “Cada gota cuenta: ¡Utilízala con prudencia!” — subraya la 
importancia de utilizar el agua con prudencia ahora que nos enfrentamos a otra grave 
sequía. Educa a los alumnos sobre la conservación del agua dentro y fuera del hogar, 

en la escuela, en las actividades recreativas y en la comunidad. También refuerza los 
hábitos de uso inteligente del agua que los alumnos y sus familias pueden incorporar a 
su vida cotidiana.

Los temas anteriores han sido la seguridad del agua potable, los beneficios para la 
salud del agua potable, la protección de nuestras aguas subterráneas, la conservación 
del agua y la calidad del agua.

El concurso está abierto a todos los alumnos de los grados K-12 que vivan o 
asistan a una escuela de la Ciudad de Santa Ana. Los concursantes competirán por la 
oportunidad de ganar premios que van desde certificados de regalo hasta Nintendo 
Switches y iPads. Se seleccionará un ganador del Premio Mayor y dos finalistas en 
cada categoría de edad: 5 a 8, 9 a 12, 13 a 14 y 15 a 19.

Anime a sus hijos a participar en el Concurso Juvenil de Carteles sobre el Agua 
y deje que brille su creatividad. Para obtener más información, formularios para los 
padres, normas del concurso y directrices, visite: santaanawater.org/contest 

La Ciudad pondrá a disposición de los alumnos que no puedan costear los 
materiales de arte sin costo alguno. Por favor, llame al 714-647-3320 o envíe un correo 
electrónico a waterinfo@santa-ana.org con sus solicitudes.

Animamos a todos los alumnos a participar en nuestro concurso anual y esperamos 
que sea otro año exitoso.

Học Sinh Tìm Hiểu Về Việc Tiết Kiệm Nước Thông 
Qua Giải Tài Năng Trẻ Làm Bảng Quảng Cáo Về 
Nước Sạch Hàng Năm Của Santa Ana 
Thời hạn chót của cuộc thi là ngày 22 tháng 3 năm 2022 nhân 
dịp ca tụng Ngày Nước Thế Giới.
Từ bây giờ cho đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, trẻ em ở độ tuổi đi học ở Santa Ana đang nỗ 

lực hoàn tất tác phẩm của các em cho Giải Tài Năng Trẻ Làm Bảng 
Quảng Cáo Về Nước Sạch Hàng Năm Lần Thứ 7 bằng cách dùng bút 
màu, bút chì, bút lông và sơn với những màu tươi sáng. 

Cuộc thi này là một sáng kiến quan trọng mang tính giáo dục 
được tài trợ mỗi năm bởi Phân Ban Phụ Trách Tài Nguyên Nước của 
Sở Công Chánh. Cuộc thi cho giới trẻ cơ hội khám phá các chủ đề liên 
quan đến nước thông qua sự diễn đạt đầy sáng tạo của các em. 

Chủ đề năm nay — “Mỗi Một Giọt Nước Đều Quan Trọng: Hãy 
Dùng Nước Một Cách Khôn Khéo!” — nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc sử dụng nước một cách khôn khéo vì giờ đây chúng ta đang 
phải đối mặt với thêm một đợt hạn hán nghiêm trọng nữa. Cuộc thi 
giáo dục học sinh về việc tiết kiệm nước trong nhà và bên ngoài nhà, 
ở trường học, khi hoạt động giải trí và tại cộng đồng. Nó cũng nhấn 
mạnh thói quen dùng nước thông minh mà học sinh và gia đình của 
các em có thể lồng vào đời sống hàng ngày.

Những chủ đề trong quá khứ bao gồm sự an toàn về nước uống, 
những lợi ích của nước uống đối với sức khỏe, bảo vệ nước ngầm của 
chúng ta, tiết kiệm nước và chất lượng nước.

Tất cả học sinh lớp mẫu giáo đến lớp 12 cư trú hoặc theo học ở 
trường trong Thành Phố Santa Ana đều có thể tham gia cuộc thi. Các 
thí sinh sẽ tranh giành cơ hội thắng giải thưởng từ phiếu quà tặng đến 
Nintendo Switches và iPad. Một Giải Nhất và hai giải chung kết sẽ 
được chọn ở mỗi nhóm lứa tuổi: 5-8, 9-12, 13-14 và 15-19. 

Hãy nhớ khuyến khích con em của quý vị tham gia Giải Tài Năng 
Trẻ Làm Bảng Quảng Cáo Về Nước Sạch để tính sáng tạo của các 
em tỏa sáng! Để tìm hiểu thêm thông tin, mẫu đơn đồng ý của phụ 
huynh, quy định và hướng dẫn của cuộc thi, xin vui lòng truy cập: 
santaanawater.org/contest 

Thành Phố sẽ có sẵn đồ dùng nghệ thuật miễn phí cho học sinh 
không có điều kiện mua sắm những thứ này. Xin vui lòng gọi số 714-

647-3320 hoặc email waterinfo@santa-ana.org để nêu yêu cầu của quý vị. 
Chúng tôi khuyến khích mỗi học sinh tham gia cuộc thi hàng năm và trông mong có thêm 

một năm thành công nữa!

Students Learn About Water Conservation Through 
Santa Ana’s Annual Youth Water Poster Contest 
Contest deadline is March 22, 2022, in celebration of World Water Day.
Between now and March 22, 2022, school-age kids in Santa Ana are 
working on their entries for the 7th Annual Youth Water Poster Contest using 
brightly colored crayons, pencils, markers and paints. 

The 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 — “Every Drop Counts: Use It Wisely!” — 
underscores the importance of using water wisely now that we are facing 
another serious drought. It educates students about water conservation 
inside and outside of the home, at school, in recreation activities and the 
community. It also reinforces smart water use habits that students and their 
families can build into their 
daily lives.

Past themes have 
included drinking water 
safety, the health benefits of 
drinking water, protecting 
our groundwater, water 
conservation and water 
quality.

The contest is open 
to all students in grades 
K-12 who live in or attend 
a school within the City of 
Santa Ana. Contestants will 
be competing for a chance 
to win prizes ranging from 
gift certificates to Nintendo 
Switches and iPads. One 
Grand Prize winner and two 
finalists will be selected 
in each age category: 5-8, 
9-12, 13-14 and 15-19. 

Be sure to encourage 
your children to participate 
in the Youth Water Poster 
Contest and let their 
creativity shine! For more 
information, parental forms, 
contest rules and guidelines, 
please visit: santaanawater.
org/contest 

For students who 
cannot afford art materials, the City will make them available at no cost. 
Please call 714-647-3320 or email waterinfo@santa-ana.org with your 
requests. 

We encourage every student to participate in our annual contest and 
look forward to another successful year!

http://santaanawater.org/contest/
http://santaanawater.org/contest/
http://santaanawater.org/contest/
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¿Tiene problemas para pagar sus facturas de servicios?

Quý Vị Đang Gặp Khó Khăn Với Việc Trả Hóa Đơn 
Tiện Ích?
Nhiều dân cư Santa Ana đã phải trải qua thêm một năm khó khăn. Nếu quý vị đang gặp 
khó khăn với việc trả hóa đơn tiện ích của mình, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia 
một chương trình trợ giá để giúp quý vị tiết kiệm tiền trong hóa đơn điện và hóa đơn 
khí đốt tự nhiên. Cả hai công ty Southern California Edison (hoặc SCE) và Southern 
California Gas đều cung cấp các chương trình Giá Điện Thay Thế nhằm trợ giúp các 
gia đình hội đủ điều kiện dựa theo thu nhập, ngoài chương trình Trợ Giá Điện Cho Gia 
Đình của SCE. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập: SCE.com/care hoặc SoCalGas.com

Having Trouble Paying Your Utility Bills?
It’s been another tough year for many Santa Ana residents. If you are having trouble 
paying your utility bills, 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

Credit: Ziga Plahutar | E+ | Getty Images

Recycle Your Bottles and Cans

Ha sido otro año difícil para muchos residentes de Santa Ana. Si está teniendo 
problemas para pagar sus facturas de servicios públicos, podría ser elegible 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 proporcionar a 
los hogares que califican por sus ingresos un alivio muy necesario en sus facturas. Para 
obtener más información, visite: SCE.com/care or SoCalGas.com

Credit: gavran333 | iStock | Getty Images Plus

Many beverages you buy in California include a small 
“CRV” fee. (CRV means “California Redemption 
Value.”) This fee creates a recycling incentive to 
consumers and helps fund recycling infrastructure 
across the state. During 2020, more than 18 billion CRV 

beverage containers were recycled in California, which 
was 68.5% of all CRV containers purchased.

After you enjoy your beverage, you have the option 
of returning your empty CRV containers to a redemption 
center to receive your refund. Or, you can recycle all of 

them, as well as non-CRV beverage containers, in your 
curbside recycling cart. When you recycle CRV bottles 
and cans in your curbside cart, you are helping keep costs 
low for our local collection programs and helping fund 
our local recycling programs. Either way — we all win!

Holiday Collection Schedule
When Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day and New Year’s Day are observed on 
a weekday, collections for the remainder of the week will be delayed one day.

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.

Recicle sus botellas y latas
Muchas de las bebidas que se compran en California 
incluyen una pequeña cuota de “CRV”. (CRV por las 
siglas en inglés de “Valor de Canje de California”.) 
Esta cuota crea un incentivo de reciclaje para los 
consumidores y ayuda a financiar la infraestructura de 

reciclaje en todo el estado. Durante el 2020, se reciclaron 
más de 18 mil millones de envases de bebidas CRV en 
California, lo que supuso el 68.5% de todos los envases 
CRV comprados.

Después de disfrutar de su bebida, tiene la opción 
de devolver sus envases CRV vacíos a un centro de canje 
para recibir su reembolso. O bien, puede reciclar todos, 

así como los envases de bebidas que no sean CRV, en su 
carrito de reciclaje de la acera. Al reciclar las botellas y 
latas de CRV en su carrito de la acera, está ayudando a 
mantener bajos los costos de nuestros programas locales 
de recolección y a financiar nuestros programas locales 
de reciclaje. De cualquier manera, ¡todos ganamos!

Calendario de la recolección durante los días festivos
Cuando el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad 
y el Día de Año Nuevo se celebren en un día laborable, la recolección del resto de la semana se retrasará un día.

Para aprovechar al máximo los servicios de barrido de calles, cuando su día de recolección de basura y reciclaje caiga en 
un día de barrido de calles, sus carritos deben colocarse en la acera o en su entrada, no en la calle. Las manijas de los carritos 
deben estar siempre orientadas hacia su casa.

Tái Chế Chai Và Lon Của Quý Vị
Nhiều thức uống mà quý vị mua ở California bao gồm một lệ phí “CRV” nhỏ. (CRV có nghĩa là “Giá Trị 
Chuộc Lại California”.) Lệ phí này tạo ra một sự khích lệ tái chế cho người tiêu dùng và giúp tài trợ cơ 
sở hạ tầng tái chế trên toàn tiểu bang. Trong năm 2020, hơn 18 tỷ đồ chứa thức uống CRV được tái chế ở 
California, con số này chiếm 68.5% tất cả các đồ chứa CRV mà người dân mua.

Sau khi quý vị thưởng thức thức uống của mình, quý vị có thể trả lại các đồ chứa CRV đã dùng hết 
tại một trung tâm chuộc lại để nhận tiền hoàn lại. Hoặc quý vị có thể tái chế tất cả thứ đó, kể cả các đồ 
chứa thức uống không có giá trị chuộc lại, bằng cách bỏ những thứ đó vào thùng rác tái chế bên lề đường 
của quý vị. Khi quý vị bỏ chai và lon CRV trong thùng rác tái chế bên lề đường, quý vị đang giúp tiết 
kiệm chi phí cho các chương trình thu gom tại địa phương của chúng tôi và giúp tài trợ chương trình tái 
chế tại địa phương của chúng tôi. Dù là bằng cách nào đi nữa — chúng ta đều có lợi!

Lịch Thu Gom Rác Vào Ngày Lễ
Khi Ngày Tưởng Niệm Liệt Sĩ, Ngày Lễ Độc Lập, Ngày Lễ Lao Động, Ngày Lễ Tạ Ơn, Ngày Lễ Giáng Sinh, và Ngày Tết Tây rơi vào ngày thường thì dịch vụ thu gom rác cho 
những ngày còn lại trong tuần sẽ bị trễ một ngày.

Để tận dụng tối đa lợi ích của dịch vụ quét đường, khi ngày thu gom rác và đồ tái chế của quý vị rơi vào ngày quét đường, quý vị nên đặt thùng rác trên lề đường hoặc trong 
lối lái xe ra vào, chứ đừng đặt thùng rác ở trên đường phố. Tay cầm của thùng rác lúc nào cũng nên hướng về phía căn nhà của quý vị.
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https://www.sce.com/residential/assistance/care-fera?from=/care
https://www.sce.com/residential/assistance/care-fera?from=/care
https://www.sce.com/residential/assistance/care-fera?from=/care
https://www.socalgas.com/
https://www.socalgas.com/
https://www.socalgas.com/


We want your suggestions, questions and comments!
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Đã Nâng Cấp Xong Làn Đường Cho Xe Đạp Và 
Đèn Giao Thông Ở Đường Flower Street
Năm 2015, chương trình Đi Lại An Toàn Santa Ana (Safe Mobility Santa Ana, hoặc 
SMSA) của Thành Phố Santa Ana đã xác định đường Flower Street từ đường Civic 
Center Drive đến đường Warner Avenue là một trong những hành lang cần tăng cường 
sự an toàn. Chương trình SMSA đề xuất kiến tạo làn đường cho xe đạp, cùng với việc 
nâng cấp đèn giao thông để bảo vệ giai đoạn quẹo trái tại giao lộ với đường Flower 
Street và McFadden Avenue và giao lộ với đường Edinger Avenue. Đường này có rất 
nhiều học sinh và phụ huynh đi lại để đến hai trường trung học cấp hai và ba trường 
tiểu học tọa lạc dọc theo đường Flower Street.

Vào tháng 4 năm 2015, Sở Công Chánh nộp đơn xin $945,000 tiền trợ cấp 
từ chương trình Cải Thiện Sự An Toàn Trên Đường Xa Lộ (Highway Safety 
Improvement). Tiền này có sẵn cho các thành phố trên toàn tiểu bang hai năm một 
lần. Vào tháng 12 năm 2015, Thành Phố được thông báo rằng Thành Phố đã thành 
công trong việc xin tiền trợ cấp và số tiền yêu cầu đã được phê duyệt. Dự án này được 
bổ sung với tiền dành cho công trình cải tạo mặt đường trên hành lang này từ đường 
First Street đến đường Warner Avenue. Công trình xây dựng bắt đầu vào tháng 9 năm 
2020 và Sở Công Chánh vui mừng thông báo dự án đã được thực hiện thành công vào 
tháng 12 năm 2021.

Flower Street Bicycle Lanes and 
Traffic Signal Upgrades Completed
In 2015, the City of Santa Ana’s Safe Mobility Santa Ana (SMSA) program identified Flower Street from Civic Center 
Drive to Warner Avenue as one of the corridors with safety enhancement needs. The SMSA program proposed the 
installation of bicycle lanes, along with traffic signal upgrades to a protected left-turn phasing at the Flower Street 
intersections at McFadden Avenue and at Edinger Avenue. This road is heavily traveled by students and parents 
getting to the two high schools and three elementary schools located along Flower Street.

In April 2015, the City’s Public Works Agency applied for $945,000 in grant funds from the Highway Safety 
Improvement program, which is available to municipalities throughout the state every two years. In December 2015, 
the City received notice that the grant application had been successful and requested funds had been approved. The 
project was supplemented with additional funding for pavement rehabilitation along this corridor from First Street to 
Warner Avenue. Construction began in September 2020 and the Public Works Agency is happy to announce that the 
project was successfully completed in December 2021.

ACTIVE TRANSPORTATION UPDATE

CẬP NHẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI NĂNG 
ĐỘNGACTUALIZACIÓN DEL TRANSPORTE ACTIVO

Finalizada la mejora de los carriles para 
bicicletas y de las señales de tráfico en la Calle 
Flower
En el 2015, el programa Safe Mobility Santa Ana (SMSA) de la Ciudad identificó a 
la Calle Flower desde Civic Center Drive hasta la Avenida Warner como uno de los 
corredores con necesidades de mejora de seguridad. El programa SMSA propuso la 
instalación de carriles para bicicletas, junto con la mejora de los semáforos a una fase 
de giro a la izquierda protegida en las intersecciones de la Calle Flower en la Avenida 
McFadden y en la Avenida Edinger. Esta calle es muy transitada por alumnos y padres 
que se dirigen a las dos escuelas preparatorias y a las tres escuelas primarias ubicadas 
a lo largo de la Calle Flower.

En abril del 2015, la Agencia de Obras Públicas de la Ciudad solicitó $945,000 en 
fondos de subvención del programa de Mejora de la Seguridad en las Carreteras, que 
está disponible para los municipios de todo el estado cada dos años. En diciembre del 
2015, la Ciudad recibió la notificación de que la solicitud de subvención había sido 
exitosa y los fondos solicitados habían sido aprobados. El proyecto se complementó 
con fondos adicionales para la rehabilitación del pavimento a lo largo de este corredor 
desde la Calle Primera hasta la Avenida Warner. La construcción comenzó en 
septiembre del 2020 y la Agencia de Obras Públicas se complace en anunciar que el 
proyecto se completó con éxito en diciembre del 2021.

NO mascarillas, 
guantes o toallitas 
en el reciclaje.

KHÔNG BỎ khẩu 
trang, găng tay, 
hoặc khăn lau vào 
thùng tái chế.
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No use carritos para reservar estacionamiento
Los carritos de basura sólo pueden estar en la calle entre las 4 pm del día anterior a 
la recolección de basura y la medianoche del día de recolección. En cualquier otro 
momento, los botes de basura deben almacenarse fuera de la vista del público de 
acuerdo con el Código Municipal de Santa Ana. Se emitirán citaciones administrativas 
por infracciones, con una citación de $100 por la primera infracción, seguida de 
una citación de $500 por la segunda infracción y una multa de $1,000 por la tercera 
infracción y todas las infracciones posteriores. En última instancia, una infracción 
continua puede resultar en una remisión a la oficina del Fiscal de la Ciudad para la 
presentación de una denuncia penal.

Đừng Dùng Thùng Rác Để Giữ Chỗ Đậu Xe
Chỉ được phép đặt thùng rác trên đường từ 4 giờ chiều hôm trước ngày thu gom rác 
cho đến nửa đêm ngày thu gom rác. Tất cả các thời điểm khác bạn phải cất thùng rác ở 
nơi khuất tầm nhìn công chúng theo đúng Bộ Luật Thành Phố Santa Ana. Các trường 
hợp vi phạm sẽ bị phạt hành chánh như sau: $100 đối với lần vi phạm thứ nhất, sau đó 
là $500 đối với lần vi phạm thứ hai, và $1,000 đối với lần vi phạm thứ ba và mỗi lần 
vi phạm sau đó. Cuối cùng, những trường hợp tiếp tục vi phạm có thể bị chuyển đến 
văn phòng Luật Sư Thành Phố để khiếu nại hình sự.

Do Not Use Carts to 
Reserve Parking
Trash carts are only allowed to be on the street between the hours of 4 p.m. the day 
before trash collection and midnight on the day of collection. At all other times, trash 
carts must be stored out of public view in accordance with Santa Ana Municipal Code. 
Administrative citations will be issued for violations, with a $100 citation for the first 
violation, followed by a $500 citation for the second violation, and a $1,000 citation for 
the third violation and every violation thereafter. Ultimately, a continuing violation can 
result in a referral to our City Attorney’s office for the filing of a criminal complaint.

https://www.santa-ana.org/



