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NGÀY ĐỊA CẦU CHUYỂN ĐỘNG với CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TÁI TẠO  

QUẬN CAM, THƯ VIỆN CÔNG CỘNG QUẬN CAM và DISCOVERY CUBE OC 
 

Quận Cam, CA (1 Tháng Tư, 2022) – Trong việc chào mừng Tháng của Địa Cầu, Cơ Quan Bảo Vệ Môi 
Trường và Tái Tạo Quận Cam (OCWR), Cơ Quản Quản Thủ Thư Viện Công Cộng Quận Cam (OCPL) và 
Discovery Cube OC (DCOC) sẽ cùng hợp tác tổ chức một lễ hội Chào Mừng Tháng Địa Cầu nhằm hướng 
dẫn các cư dân những thích thú và động thái chuyển động trong việc chăm sóc môi trường. Các lễ hội, 
với sự tham dự trực tiếp hay qua trực tuyến, sẽ kéo dài suốt tháng Tư bao gồm những sinh hoạt trên 
mạng, những hoạt động chú trọng về sinh thái tại các thư viện được lựa chọn, vui chơi cuối tuần tại 
Discovery Cube OC và sự trình bày mới, “Chuyển Động với Việc Làm Phân Bón.” 

 
Ngày 22 Tháng Tư, được đánh dấu là Ngày Địa Cầu, tạo ra một khoảng không cho việc quảng bá và 
hướng dẫn về môi trường. Cơ Quan OCWR phối hợp cùng với OCPL và DCOC cung ứng cho các cư dân 
những hoạt động kéo dài suốt tháng để hỗ trợ việc am tường phương cách tốt nhất để tái tạo rác và 
làm phân bón. Lễ Hội với sự tham dự trực tiếp của mọi cá nhân bao gồm các sinh hoạt cộng đồng tại 
các thư viện trên toàn Quận Cam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng Tư, và ba ngày sinh hoạt đầy thích thú 
tại Discovery Cube OC từ ngày 22 đến ngày 24 tháng Tư ( chi tiết của các sinh hoạt bên dưới ). Tất cả 
các chi nhánh thư viện sẽ tặng các bộ dụng cụ Ngày Địa Cầu từ OCWR trong tháng Tư cho đến khi hết 
quà. 

 

Tom Koutroulis, Giám Đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo OC phát biểu: “Sự hợp tác của cộng 
đồng chúng ta sẽ là chính yếu cho việc giáo dục các thành phần tham dự trẻ nhất về sự quan trọng của 
việc tái tạo và biến chế phân bón. Các Cơ Quan OCWR, OCPL và Discovery Cube chú trọng duy nhất là 
cung ứng cho các cư dân của chúng ta với những tài nguyên tạo cảm hứng cho thế hệ tới trong việc kiến 
tạo một ảnh hưởng lâu dài cho tương lai." 

 

Tháng Địa Cầu @ Các Thư Viện Công Cộng Quận Cam 
Cộng đồng được mời tham dự các sinh hoạt tận mặt miễn phí tại Các Thư Viện Công Cộng Quận Cam có danh sách 
dưới đây: 

• Chi nhánh Fountain Valley, 19 tháng Tư, 5 – 6:30 chiều.; 17635 Los Alamitos, Fountain Valley 

• Laguna Hills Technology Branch, 20 tháng Tư, 5 - 6:30 chiều.; 25555 Alicia Parkway, Laguna Hills 

• Westminster Branch, 21 tháng Tư, 5 – 6:30 chiều.; 8180 13 Street, Westminster 

Những buổi tối sẽ bao gồm những câu chuyện xanh kể bởi quản thủ thư viện OCPL và “ Chuyển động 
với việc Làm Phân Bón” được trình bày bởi các nhà giáo dục từ Dicovery Cube Quận Cam. Con Giun cọ 
quậy được trình bày thật gần giống như con sâu thật và cách thức hỗ trợ tạo phân bón của loài này. 
Những sinh hoạt từ thư viện sẽ chấm dứt với “ Những con Giun trong đất “ món khoản đãi ngon miệng 
được cung cấp bởi  Xe Thức Ăn OCPL’s Charlie/ Ủy Ban Chọn Lựa Thực Phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ, 
môi trường (Food Literacy Committee) và những người tham dự  khi ra về sẽ được tặng Bộ Dụng Cụ 
Ngày Địa Cầu OCWR bao gồm đồ chặn sách với danh sách các loại sách thân thiện về sinh thái. Những 
Sách về Các Hoạt Động Liên Quan đến sự Thách Đố Sinh Thái, thước kẻ và những vé vào cửa DCOC miễn 
phí. 
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Các Thư Viện Công Cộng OC sẽ cung cấp một số các sinh hoạt trực tuyến hay trực tiếp hiện diện phụ trội, 
bao gồm các câu chuyện liên quan đến Ngày Địa Cầu với nhiều ngôn ngữ khác nhau, các chương trình và 
bảo sao của video “ Chuyển động với việc làm phân bón” có sẵn trên mạng ocpl.org/earthday. 
 

Tháng Địa Cầu @ Discovery Cube OC 
• Khám phá phòng thí nghiệm Rác Hữu Cơ Mới để biết về nghệ thuật thần kỳ làm phân bón và quan sát tận 

mắt trên 5,000 con Giun Đỏ 

• Nhận lấy một cuốn sách về các hoạt đông làm phân bón của sự thách đố sinh thái 

• Đến Viếng thăm trụ sở Cube của Ngày Địa Cầu vào cuối tuần 22-24 tháng Tư đặc biệt trình bày nhiều sinh 

hoạt phụ trội, chương trình hàng ngày và các danh sách người bán hàng đặc biệt, trưng bày và quà tặng. 

• Muốn biết thêm chi tiết, xin vào discoverycube.org 
 

Các cư dân Quận Cam có thể biến đổi mỗi ngày đều là Ngày Địa Cầu bằng cách tái tạo và đổ rác một cách thích 
hợp. Làm phân bón là một phần chính yếu trong chương trình tái tạo với Đạo Luật mới SB 1383 nhằm giảm 
thiểu khí thải methane, mọi người hiện tại bắt buộc phải phân loại tất cà rác do thực phẩm trước khi bỏ vào 
thùng rác. Trang mạng OCRecycleGuide.com của Cơ Quan OCWR là tài nguyên cho mọi người tìm kiếm để tái 
tạo những vật dư thừa và hướng dẫn công chúng những phương cách tái tạo khác biệt. Thêm vào việc tái tạo, 
điều quan trọng là phải hiểu rõ những vật nguy hại như pin điện, sơn và những sản phẩm tẩy uế gia dụng xin 
đừng mang đến bãi rác. Quận Cam là nơi có 4 trung tâm thâu hồi rác rưởi gia dụng nguy hại (Household 
Hazardous Waste Collection Centers ) tọa lạc tại Anaheim, Huntington Beach, Irvine và San Juan Capistrano. 
 

Về Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo Quận Cam (OCWR) 
OCWR phục vụ những nhu cầu thải các rác hữu cơ bằng các dịch vụ quản trị rác rưởi, điều hành các bãi rác công 
cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư trong các doanh nghiệp tái tạo năng lượng và quảng bá việc tái tạo 
để bảo đảm sự an toàn và lành mạnh cho cộng đồng cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ quan quản trị 
một trong những hệ thống rác hữu cơ hàng đầu quốc gia, phục vụ cư dân và doanh nghiệp trong 34 thành phố 
và khu vực tự trị của Quận hạt. Ba bãi rác hiện đang hoạt động của OCWR phản ảnh Kỹ thuật bảo vệ môi trường 
tối hảo. Muốn biết thêm chi tiết xin vào mạng của OCWR tại OCLandfills.com. 
 

Về Cơ Quan Quản Thủ Thư Viện Công Cộng Quận Cam (OCPL) 
Cơ Quan Quản Thủ Thư Viện Công Cộng của Quận Cam là một mạng lưới các thư viện cộng đồng trong khu vực 
láng giềng của bạn hay cũng gần như máy điện tử của bạn. Với 32 chi nhánh, một cơ sở trong Orangewood 
Children’s Home, và thư viện lưu động OCPL,Cơ Quan Quản Thủ Thư Viện Công Cộng Quận Cam cung ứng đủ 
loại dịch vụ cho các cư dân trên toàn Quận Cam. OCPL nhằm mục đích gia tăng tiềm lực và thăng hóa cộng 
đồng, cung cấp việc tự do tiếp cận đến những thông tin, tạo nên sự ưa thích đọc sách và học hỏi, và tạo nên sự 
khác biệt trong đời sống cho con người với những dịch vụ thư viện cung cấp. Năm 2021, OCPL đã đóng góp một 
chặng đường dài 100 năm trong việc phục vụ cộng đồng Quận Cam. Xin vào ocpl.org  cho các chương trình, dịch 
vụ, và nhiều thứ khác. 
 

Về Discovery Cube Quận Cam (DCOC) 
Cơ Quan Discovery Cube, là viện bảo tàng khoa học thiếu nhi đứng đầu tại Miền Nam California, quyết tâm 
trong việc tạo cảm hứng, giáo dục và ảnh hưởng đến các trẻ em mọi lứa tuổi bằng cách qua các cuộc tiếp 
xúc, các chương trình khoa học thực hành và các cuộc phiêu lưu tương tác và triển lãm. Discovery Cube 
được xếp là một trong 10 “ Danh Hiệu Tín Nhiệm Nhất” tại Quận Cam và nhận được tưởng lục Huân 
Chương Dịch Vụ Quốc Gia từ Học Viện Dịch Vụ Bảo Tàng và Thư Viện. Năm 2020, Discovery Cube khai 
trương một phương thức điện tử đầu tiên đối với học hỏi trực tuyến và giáo dục khoa học với việc ban 
hành hệ thống Discovery Cube Connect, một hệ thống mô hình triển lãm điện tử tại chổ cho Discovery 
Cube có tên là STEM cung cấp việc giáo dục trực tuyến và tương tác. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào 
discoverycube.org và discoverycubeconnect.org. 
 

### 
 
 

2 | P a g e 

https://ocpl.org/earthday
https://www.discoverycube.org/
https://ocrecycleguide.com/
https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://oclandfills.com/hazardous-waste
https://oclandfills.com/
http://www.ocpl.org/
https://www.discoverycube.org/
https://c212.net/c/link/?t=0&amp;l=en&amp;o=2809119-1&amp;h=2198526104&amp;u=https%3A%2F%2Fdiscoverycubeconnect.org%2F&amp;a=discoverycubeconnect.org


 


