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20 Làm nhiều việc hơn 
với một nút bấm
My Resource™ là một công cụ 
giúp quý vị đơn giản hóa các nhu 
cầu tái chế, đổ rác, và quản lý tài 
khoản dịch vụ. Chỉ cần một nút 
bấm, quý vị có thể dễ dàng tìm 
hiểu các sản phẩm mới, yêu cầu 
dịch vụ hoặc gửi yêu cầu từ trợ 
giúp về thùng rác cho đến dịch 
vụ khách hàng. Quý vị cũng có 
thể sử dụng nhiều lựa chọn chi 
trả tiện lợi để thanh toán hóa 
đơn ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ 
thiết bị nào, hoặc chọn phương 
thức thanh toán tự động. My 
Resource giúp quý vị quản lý 
tài khoản dịch vụ dễ dàng và 
giúp mang đến Một Hành Tinh 
Xanh cho tất cả mọi người. Tới 
RepublicOnline.com để bắt đầu 
ngày từ hôm nay, hoặc tìm ứng 
dụng My Resource App trên máy 
điện thoại di động của quý vị.

RepublicOnline.com

Do more with the 
touch of a button
My Resource™ is your one tool 
to simplify all of your recycling, 
waste, and account manage-
ment needs. With the touch of a 
button, you can easily discover 
new products, request service, or 
submit requests, from container 
assistance to customer service. 
You’ll also have access to conve-
nient payment options, so you 
can pay your bill anywhere, on any 
device, or select auto payments. 
My Resource makes account man-
agement easy for you and helps 
provide One Blue Planet™ for all. 
Go to RepublicOnline.com to get 
started today, or search for the 
My Resource app on your mobile 
device.

Quý vị đã sẵn sàng bỏ đi một số đồ chưa?
Cho dù quý vị dọn dẹp nhà cửa hoặc thay thế đồ cũ bằng đồ mới, trước hết hãy 
nghĩ về tái sử dụng. Quý vị có thể đóng góp từ thiện hoặc bán máy móc gia dụng, 
thảm, hoặc bàn cũ không? Có. Vậy hãy làm việc đó! Tránh đưa các vật dụng đang 
còn sử dụng được và hữu dụng vào các bãi chôn rác của chúng ta, thay vào đó hãy 
đưa cho những người và gia đình đang cần đến. 

Tất nhiên có một số món đồ cần phải vứt bỏ và có thể không đựng vừa trong 
thùng rác của quý vị. Khi đó thì sao? Rất đơn giản nếu quý vị sống trong một căn 
nhà dành cho một hộ gia đình. Gọi Republic Services 
tại số 800-299-4898 ít nhất 24 giờ trước ngày thu rác 
bình thường của quý vị để yêu cầu tới lấy rác cồng kềnh. 
Republic Services sẽ chấp nhận 25 món đồ cồng kềnh 
mỗi năm và chỉ lấy tối đa năm món đồ mỗi lần. Vui lòng 
không đặt đồ vật cồng kềnh bên lề đường cho tới sau 
khi quý vị đã gọi Republic để lấy hẹn.

Nếu quý vị sống trong một khu cư xá nhiều hộ gia 
đình, hỏi quản lý khu nhà của quý vị để biết cách bỏ đi 
đồ vật cồng kềnh.

Whether you are de-cluttering or 
replacing something older with 
something new, think about reuse 
first. Could you donate or sell the old 
appliance, rug, or table? Yes? Then do 
that! Let’s keep useful and working 
items out of our landfills and in the 
hands and homes of people who need 
them. 

Some things, of course, do need 
to be thrown away and may not fit 
into your curbside cart. Then what? 
It’s simple if you live in a single-family 
home. Call Republic Services at 800-
299-4898 at least 24 hours before 
your regular collection day to request 
a bulky-item pickup. Republic Services 
will accept 25 bulky items per year with 
a limit of five items per pickup. Please 
don’t set items at the curb until after 
you have called Republic to schedule a 
pickup!

If you live in a multi-family complex, 
check with your property manager to 
find out how to dispose of bulky items.

Ready to part with some of your stuff?

¿Listo para deshacerse de algunas 
de sus pertenencias?
Ya sea que esté haciendo espacio en sus armarios o reemplazando cosas viejas 
por nuevas, considere primero volver a usar las cosas. ¿Puede donar o vender un 
aparato viejo, alfombra o mesa? ¿Si? ¡Entonces hágalo! Mantengamos las cosas 
útiles y usables fuera de los rellenos sanitarios y en manos y hogares de personas 
que los necesitan. 

Por supuesto que algunas cosas necesitan desecharse y es posible que no 
quepan en los botes de la basura. ¿Y entonces que? No se preocupe. Si vive en 
una casa particular todo lo que tiene que hacer el llamar a Republic Services al 
800-299-4898 con por lo menos 24 horas de anticipación al día en que le recogen 
la basura y solicitar un servicio de “bulky-item pick up”. Republic Services aceptará 
hasta 25 artículos grandes al año con un límite de cinco artículos por servicio. 
Por favor no saque ningún artículos grande a la acera sin antes haber llamado a 
Republic y solicitar el servicio. 

Si vive en un edificio de multi-familiares, por favor pregúntele al administrador 
del edificio sobre como desechar artículos grandes. 

您準備好開始處理一些東西了嗎?

無論您是清理雜物還是除舊佈新, 請優先想到再利用。您是否能捐贈或者出售老舊
的家電、地毯或者桌子? 如果答案是肯定的, 就好好貫徹您的計畫。讓我們把有用
的東西送到需要的人的手上和家庭裡, 不要送進去垃圾推填區。

當然有一些東西是必須清理掉的, 而它們可能沒有辦法放進您家的一般垃圾箱
裡。那該怎麼辦呢? 如果您住的是單一家庭的獨立屋, 處理大型廢棄物就很容易。
只要在一般垃圾清運日至少24小時以前，致電800-299-4898給Republic Services
預約大型廢棄物清運服務。Republic Services每年可以為您清運不超過25件的大
型廢棄物, 每一次清運不可以超過五件。 請不要把大型廢棄物隨意放置在路邊, 除
非您已經給Republic打電話預約免費清運了!

如果您住公寓, 請跟管理公寓的經理詢問大型廢棄物清運的方式。

“Do more with the touch of a 
button”的中文翻譯請參見第四頁。
Logre más con tan solo tocar una tecla.  

Vea más detalles en la página 4.
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Like us on Facebook!
Republic Services now has a Facebook page where you’ll 
find updates and photos. You can learn what’s happen-
ing right in your News Feed. Like us today at: Facebook.
com/RepublicServices

¡Denos el Visto Bueno en Facebook!
Republic Services ya cuenta con su página de 
Facebook en donde encontrará datos al día y fotos. 
Puede también aprender lo que están pasando en su 
News Feed. Denos el visto bueno en: Facebook.com/
RepublicServices

請在我們的臉書(Facebook)上按讚!

Republic Services現在有臉書專頁了, 您將可以獲得最
新的訊息以及觀賞到各種活動的照片。您可以在您臉書
的動態消息中, 關注我們分享的所有事情。今天就到我
們的臉書按個讚吧: Facebook.com/RepublicServices

Like chúng tôi trên Facebook!
Republic Services hiện có một trang Facebook với 
tin tức cập nhật và hình ảnh tại các sự kiện tại địa 
phương. Quý vị có thể tìm hiểu tình hình thời sự ngay 
trong Bảng Tin của quý vị. Bấm nút Like chúng tôi 
ngay hôm nay tại : Facebook.com/RepublicServices

© iStock.com | mactrunk

Donation programs available

Republic Services collects both books and bikes for reuse. Drop off used or 
unwanted books at the local Republic Services Rosemead office at 3953 N. 
Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770. If you have an old bicycle, call Republic 
Services Customer Service at 800-299-4898 to request a bicycle pickup. We will 
refurbish your old bike and redistribute it back to the community.

Có các chương trình quyên tặng
Republic Services thu gom cả sách và xe đạp để tái sử dụng. Quý vị chỉ cần 
quyên tặng sách đã sử dụng hoặc sách không còn cần dùng nữa tại văn phòng 
Republic Services ở Rosemead tại 3953 N. Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770. 
Nếu quý vị có xe đạp cũ, vui lòng gọi Ban Dịch Vụ Khách Hàng của Republic 
Services tại số 800-299-4898 để yêu cầu tới lấy xe đạp. Chúng tôi sẽ tu bổ chiếc 
xe đạp cũ của quý vị và đưa cho người khác trong cộng đồng sử dụng.

Mỗi người Mỹ lãng phí 290 pound thực phẩm một năm.
Nấu. Cất trữ. Chia sẻ. Chỉ cần đừng lãng phí.
SaveTheFood.com

Disponibles: Programa para donar 
Republic Services recoge libros y bicicletas para que se vuelvan a usar. Pase 
a dejar los libros que ya no quiere a la oficina de Republic Services a 3953 N. 
Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770. Si desea donar una bicicleta vieja, llame 
al Depto. de Servicio al Cliente de Republic Services al 800-299-4898 para que 
pasemos a recogerla. Nosotros arreglaremos la bicicleta y la regresaremos a la 
comunidad para su uso. 

Cada americano desperdicia 290 libras de comida al año. ¡Guísela! 
¡Almacénela! ¡Compártala! ¡No la desperdaicie! SaveTheFood.com

捐贈計畫與活動
垃圾清運公司Republic Services有收集圖書和自行車來再利用的活動。請把您的
舊書或者不想要的書送到Republic Services柔似蜜市的分公司3953 N. Muscatel 
Ave., Rosemead, CA 91770。 如果您有舊的自行車, 請致電800-299-4898給
Republic Services的客服部門, 安排自行車的清運。我們將把這些舊自行車修理
好，然後再送給社區裏需要的人。

每一年每一個美國人浪費了290磅的食物。
您可以好好地料理它、儲存它、分享它, 但是不要浪費它。
SaveTheFood.com
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Ley ordena el reciclaje 
de la materia orgánica
Anualmente, la basura orgánica 
abarca el 40% de la basura de los 
rellenos sanitarios de California. La 
nueva ley estatal (AB 1826) establece 
las fases en que negocios y edificios 
de departamentos que generan 
desperdicios orgánicos deberán 
tener un programa para reciclar ese 
tipo de basura. Los afectados de 
inmediato son aquellos negocios 
o edificios que ya generan 8 o más 
yardas cúbicas de basura orgánica 
a la semana. A partir del 1ero. 
de enero del 2017, aquellos que 
generen 4 o más yardas cúbicas 
de basura orgánica a la semana 
también deberán reciclarlas. 
Finalmente, a partir del 1ero. de 
enero del 2019, todos los negocios 
y edificios de departamentos que 
generen 4 o más yardas cúbicas de 
basura a la semana deberán reciclar 
la basura orgánica. 

La basura orgánica incluye 
sobras de comida, papel con 
restos de alimentos, poda y basura 
del jardín y restos de madera no 
tóxicos . Sin embargo, los edificios 
de departamentos o de multi-
familiares solo deberán contar con 
un programa de reciclaje para el 
reciclaje de los desechos del jardín 
y no será necesario que reciclen la 
basura orgánica o papel con restos 
de alimentos. 

Su negocio puede reducir el 
desecho de los orgánicos reciclando 
el pasto cuando lo poda (dejarlo a su 
paso como va cortándolo), teniendo 
un cajón de compost, comprando 
menos comida y donando el exceso 
de la misma. 

Para obtener una lista completa 
de preguntas frecuentes sobre la ley 
AB 1826, por favor entre a la página: 
www.calrecycle.ca.gov/Recycle/
Commercial/Organics. 

Republic Services está a sus 
órdenes para ayudarle a cumplir 
con los requisitos de este nuevo 
reglamento obligatorio sobre los 
orgánicos comerciales. Obtenga más 
información llamando al Depto. de 
Servicio al Cliente al 800-299-4898.

Luật pháp quy định bắt buộc phải tái 
chế rác hữu cơ
Rác hữu cơ chiếm 40% tổng lượng rác tại bãi chôn rác ở 
California hàng năm. Một điều luật mới của tiểu bang (AB 
1826) ban hành quy định các cơ sở thương mại và các khu 
chung cư tạo ra rác hữu cơ phải sắp xếp hoạt động tái chế 
rác hữu cơ. Có hiệu lực ngay đối với các cơ sở thương mại 
và khu chung cư tạo ra ít nhất 8 yards khối rác hữu cơ mỗi 
tuần. Bắt đầu từ ngày 1, tháng Một 2017, các cơ sở thương 
mại và khu chung cư tạo ra ít nhất 4 yard khối rác hữu cơ 
mỗi tuần cũng sẽ phải tái chế rác hữu cơ. Cuối cùng, từ nay 
đến ngày 1 tháng Một 2019, tất cả các doanh nghiệp tạo ra 
ít nhất 4 yard khối bất kỳ loại rác là chất rắn nào một tuần 
đều sẽ phải tái chế rác hữu cơ.

Rác hữu cơ bao gồm rác thực phẩm, giấy dính thực 

phẩm, rác cây cỏ và rác gỗ không độc hại. Tuy nhiên, các 
khu chung cư và các khu nhà có nhiều hộ gia đình khác sẽ 
chỉ cần phải có một chương trình tái chế rác cây cỏ và sẽ 
không phải cung cấp rác thực phẩm hoặc tái chế giấy có 
dính thực phẩm. 

Cơ sở thương mại của quý vị có thể giảm lượng rác 
hữu cơ bằng cách tái chế cỏ (để cỏ xén rơi xuống bãi cỏ khi 
quý vị cắt cỏ), ủ phân xanh tại chỗ, giảm mức độ mua thực 
phẩm và quyên tặng thực phẩm dư thừa. 

Để biết danh sách đầy đủ các thắc mắc thường gặp 
về AB 1826, vui lòng tới website: www.calrecycle.ca.gov/
Recycle/Commercial/Organics. 

Republic Services luôn sẵn lòng giúp quý vị chấp hành 
các quy định bắt buộc mới về rác hữu cơ của cơ sở thương 
mại. Gọi ban Dịch Vụ Khách Hàng tại số 800-299-4898 để 
biết thêm thông tin.

Organic waste comprises 40% of the 
material Californians landfill annually. 
A new state law (AB 1826) phases in 
a requirement that businesses and 
apartment complexes which generate 
organic waste must arrange for organic 
waste recycling. Immediately affected 
are those that generate 8 or more 
cubic yards of organic waste per week. 
As of January 1, 2017, those generating 
4 or more cubic yards of organic waste 
per week will also be required to 
recycle organics. Finally, as of January 
1, 2019, all businesses and apartment 
complexes that generate 4 or more 
cubic yards of solid waste per week will 
be required to recycle organics.

Organic waste includes food waste, 
food-soiled paper, landscape and 

pruning waste, and nonhazardous 
wood waste. However, apartment 
complexes and other multi-family 
complexes will only be required to 
have a landscape and pruning waste 
recycling program and will not be 
required to provide food waste or 
food-soiled paper recycling. 

Your business can reduce organic 
waste by grasscycling (letting clippings 
drop back onto the lawn when you 
mow), composting on site, reducing 
food purchases, and donating excess 
food. 

For a complete list of frequently 
asked questions about AB 1826, please 
visit: www.calrecycle.ca.gov/Recycle/
Commercial/Organics. 

Republic Services is here to 

Law mandates organics recycling

州法規定有機垃圾必須回收
每一年加州的垃圾堆填區有40%的垃圾都是有機垃圾。新州法(AB 1826)分階段規定產生一定數量有機垃圾的商業和公寓用戶, 
必須安排有機垃圾的回收。馬上受到影響的是那些每星期產生8立方碼以上有機垃圾的用戶。自二〇一七年一月一日起, 那些
每星期產生4立方碼以上有機垃圾的用戶, 也要開始回收。最後, 從二〇一九年一月一日開始, 所有的商業和公寓用戶只要每星
期產生4立方碼(4 Cubic yards)以上的有機垃圾, 都必須做回收。

有機垃圾包括食品廢棄物、有食物污染的紙類、整理景觀和修剪樹木的廢棄物以及無毒的木材廢料。然而, 公寓用戶只需
要對整理景觀和修剪樹木的廢棄物做回收計畫, 不會被要求提供食品廢棄物或者有食物污染的紙類的回收計畫。

您的企業可以通過回收剪下的草來減少有機垃圾(當您割草後, 讓剪下的草落到草坪上), 在自家土地上做堆肥, 減少購買食
物, 以及捐出多餘的食物。

要瀏覽有關AB 1826的完整常見問題解答(FAQs), 請上www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics.
網站查詢。Republic Services在此將幫助您符合新的強制商業有機垃圾回收法的規定。想了解更多的訊息, 請致電800-

299-4898給客服部門。

©
 iS

to
ck

.c
om

 |
 k

aa
rs

te
n

help you meet the new, mandatory 
commercial organics requirements. Call 
Customer Service at 800-299-4898 for 
more information.

El relleno sanitario de Republic en Sunshine Canyon 
cuenta con un sistema para el relleno de gas a energía 
para capturar el gas metano que se crea según se va 
descomponiendo la basura. El gas capturado provee 20 
Megawatts a la planta para suministrar energía limpia y 
renovable a 25,000 hogares locales. Consulte la página: 
SunshineCanyonLandfill.com

在Sunshine Canyon Landfill堆填場, 廢棄物分解後收集到的沼氣, 可以供給

一個20兆瓦的供電廠, 然後提供乾淨再生的電力給當地25,000戶的家庭。 

更多的訊息請上SunshineCanyonLandfill.com網站查詢。

Khí metan tích tụ từ rác phân hủy cung cấp đủ năng lượng 
cho một cơ sở 20-Megawatt để cung cấp nguồn điện sạch 
tái chế cho 25,000 gia đình ở địa phương. Tìm hiểu thêm về 
SunshineCanyonLandfill.com

Republic Services’ Sunshine Canyon Landfill has a 
landfill gas to energy system to capture methane 
gas, which is created as waste decomposes. 
Visit: SunshineCanyonLandfill.com



做回收得獎勵!
柔似蜜市的住戶如果有利用回收垃 
圾箱做回收, 都可以註冊得到獎勵。您只要到上RepublicServices.com/site/los-
angeles-ca網站註冊, 然後點擊“City of Rosemead”的連結或者致電800-299-
4898報名即可。每一季Republic Services會比較柔似蜜市的十個回收區。回收量
最多的那一區就是冠軍。如果您的住址在那一區, 您就能得到十元美金的禮卡, 禮
卡可以在柔似蜜市當地的商店使用。一年有四次機會, Republic Services會給禮卡
獎勵回收冠軍區的住戶。

¡Logre más con tan solo tocar una tecla! 
My Resource™ es su herramienta con la que puede simplificar el manejo de su 
cuenta, de sus reciclables y de su basura. Con tan solo tocar una tecla puede 
descubrir fácilmente productos nuevos, solicitar servicios y contactar al Depto. 
de Servicio al cliente para solicitar ayuda con sus botes. También puede tener 
acceso a opciones convenientes de pago para pagar su factura dondequiera y 
en el aparato que quiera y programar sus pagos automáticos. My Resource™ 
le facilita el manejo de su cuenta y ayuda a proveer el One Blue Planet™ para 
todos. Entre a la página RepublicOnline.com para inscribirse hoy mismo, selec-
cionando la aplicación My Resource™ para su teléfono celular. 
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We want your suggestions,  
questions and comments!

Republic Services
12949 East Telegraph Rd. 

Santa Fe Springs, CA  90670
(800) 299-4898

RepublicServices.com/site/los-angeles-ca

All-in-One Recycling™  
(Tái chế toàn diện)
Cho dù quý vị đang điều hành một cơ 
sở kinh doanh hay quản lý khu cư xá 
nhiều hộ gia đình, tái chế là một phần 
công việc của quý vị. Republic Services 
có thể giúp công việc của quý vị suôn 
sẻ và dễ dàng hơn với chương trình Tái 
Chế Toàn Diện (All-in-One Recycling™). 
Republic có thể tiến hành đánh giá rác 
miễn phí và lập một kế hoạch tái chế 
toàn diện cho cơ sở thương mại hoặc 
khu cư xá của quý vị. Với chương trình 
này, quý vị có thể bảo đảm là quý vị 
có thùng rác và cấp độ dịch vụ thích 
hợp. Republic cũng có thể cung cấp 
thùng rác trong nhà, bích chương và 
các công cụ khác. Nếu quý vị có thắc 
mắc về chương trình tái chế của cơ sở 
thương mại hay khu cư xá của quý vị, 
hoặc muốn thay đổi hay cải tiến dịch 
vụ, vui lòng gọi Republic Services tại số 
800-299-4898.

Theo điều luật tiểu bang AB 341, tái 
chế là quy định bắt buộc đối với các cơ 
sở thương mại tạo ra ít nhất 4 yard khối 
rác mỗi tuần và các khu cư xá nhiều hộ 
gia đình có ít nhất 5 căn hộ. 

Tái chế để có cơ hội trúng thưởng!
Các khách hàng sử dụng thùng rác gia đình tại Rosemead có thể đăng ký tham 
gia chương trình thưởng cho việc tái chế. Quý vị chỉ cần đăng ký trên mạng trực 
tuyến tại websiteRepublicServices.com/site/los-angeles-ca sau khi bấm vào 
đường liên kết “City of Rosemead” hoặc gọi số 800-299-4898. Ba tháng một lần, 
Republic Services sẽ so sánh 10 khu vực tái chế của Rosemead. Khu vực có số 
lượng tái chế nhiều nhất sẽ đoạt giải. Nếu địa chỉ của quý vị nằm trong vùng 
đó, quý vị sẽ được thưởng một thẻ quà tặng trị giá $5.00 để dùng tại một cơ sở 
thương mại ở Rosemead. Republic Services trao các thẻ quà tặng này cho những 
cư dân ở vùng chiến thắng bốn lần một năm.

Reciclaje Todo-en-Uno
Ya sea que esté a cargo de un negocio o administrando una propiedad de 
multi-familiares, el reciclaje es parte de su trabajo. Republic Services puede 
ayudarle a hacerlo más sencillo con el programa Reciclaje Todo-en-Uno 
(All-in-One Recycling™). Republic puede llevar a cabo una evaluación gratis 
de la basura que genera y crear un plan de reciclaje Todo-en-Uno para su 
negocio o su propiedad de multi-familiares. Con dicho plan, usted podrá 
estar seguro de tener los contenedores y nivel de servicio adecuados a sus 
necesidades. Republic también puede ofrecer botes para interiores, cartelones 
y herramientas adicionales. Si tiene preguntas sobre el programa de reciclaje 
de su negocio o propiedad de multifamiliares o desea hacer algún cambio o 
mejora, por favor llame a Republic Services al 800-299-4898.

Bajo la ley estatal AB 341, el reciclaje es obligatorio para negocios que 
generan 4 o más yardas cúbicas de basura a la semana y para propiedades de 
multi-familiares de 5 o más unidades.

¡Recicle para ganar! 
Los residentes de Rosemead que pagan por la colecta de la basura a domicilio 
pueden ser premiados por reciclar. Todo lo que tienen que hacer es inscribirse 
a través de RepublicServices.com/site/los-angeles-ca, escogiendo la opción 
de “City of Rosemead” o llamando al 800-299-4898. Cada trimestre, Republic 
Services compara el reciclaje en 10 de las zonas residenciales. La zona con el 
mayor volumen de reciclables es la que gana. Si usted vive en la zona ganadora 
recibirá una tarjeta de regalo de $10 para usarla en negocios de Rosemead. 
Republic Services otorga estas tarjetas de regalos a los residentes cuatro veces 
al año.

All-in-One  
Recycling™
Whether you are running a business or 
managing a multi-family property, recycling 
is part of your job. Republic Services can 
help make that part of your job easier with 
All-in-One Recycling. Republic can perform 
a free waste assessment and create an 
All-in-One Recycling plan for your business 
or multi-family property. With this plan, 
you can make sure that you have the right 
containers and the right levels of service. 
Republic can also provide indoor containers, 
posters, and additional tools. If you have 
questions about your business or multi-family 
recycling program or wish to make changes or 
improvements, call Republic Services at 800-
299-4898.

Under state law AB 341, recycling is 
mandatory for businesses that generate 4 or 
more cubic yards of waste per week and multi-
family properties with five or more units.

合為一體的回收計畫(All-
in-One Recycling™)
無論您是經營一個企業或者管
理一棟公寓, 回收都是您工作的
一部分。Republic Services的
合為一體回收計畫(All-in-One 
Recycling™)可以幫助您更容易地做
回收。Republic可以為您的企業或
者公寓做一次免費的垃圾評估, 並
且為您量身製定一套合為一體的回
收計畫。 有了這份計劃, 您可以確
保您有合適的垃圾箱以及得到適當
的服務。Republic也可以提供室內
的垃圾箱、宣傳海報和其他額外的
工具。如果您對您的商業或公寓回
收計畫有任何問題或者希望做一些
改變或改善, 請致電800-299-4898
給Republic Services查詢。

根據州法AB 341規定, 每個星期
有四立方碼或者更多垃圾的商業住
戶，以及五戶或者五戶以上的公寓
住戶，都必須做回收。

點擊一個按鍵就可獲得許多功能
My Resource™是一個簡化您所有廢棄物回收、垃圾處理和帳戶管理需求的一個工
具。只要按一個鍵, 您就可以簡單地查詢新的服務項目, 請求服務, 或者提交從垃圾
箱協助到顧客服務的各種請求。您也可以選擇方便的付款方式, 這樣您就可以在任
何地點付款, 用任何一種電子設備或者選擇銀行自動繳付。My Resource讓帳戶管
理更容易, 同時也提供One Blue Planet™給大家。今天就上RepublicOnline.Com網
站註冊, 或者在手機上查詢My Resource App 應用軟體。

RepublicOnline.com

Rosemead residential cart customers 
can sign up to be rewarded for recycling. 
All you have to do is sign up online at 
RepublicServices.com/site/los-angeles-ca 
after clicking on the link “City of Rosemead” or 
by calling 800-299-4898. Each quarter, Republic 
Services will compare Rosemead’s 10 recycle 
zones. The zone with the most recycling 
collected will be the winner. If your 
address is in that zone, you will be 
awarded a $10 gift card to be used 
at a local Rosemead business. 
Republic Services awards these 
gift cards to residents in the 
winning zone four times a year. ©

 iS
to

ck
.c

om
 |

 Ju
st

in
 H

or
ro

ck
s

Recycle to win!


