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CƠ QUAN THÂU HỒI RÁC & TÁI TẠO OC CUNG CẤP PHÂN BÓN CHO CÁC CƯ DÂN QUẬN CAM VÀO 

NGÀY 1 THÁNG TƯ 
 

Việc Tặng Không Mang Lại Những Vật Liệu Phân Hữu Cơ Đầy Phẩm Chất vào Cộng Đồng 

 
Quận Cam, CA (Ngày 13 Tháng Ba, 2023) _ Cơ Quan Thâu Hồi Rác & Tái Tạo OC loan báo việc Tặng 
Không Phân Hữu Cơ trền Toàn Quận Cam tại các bãi rác Bee Canyon Greenery và Capistrano Greenery ( 
Prima Deshecha Landfill). Các cư dân Quận Cam có thể đến nhận phân hữu cơ MIỄN PHÍ vào Ngày Thứ 
Bảy, 1 Tháng Tư, 2023, từ 8 giờ sáng đến trưa, cho đến khi hết sản phẩm. 
 
OCWR sẽ cung cấp phân hữu cơ hoàn toàn miễn phí và sẵn sàng để sử dụng. Các cư dân Quận đến các 
địa điểm Bee Canyon Greenery và Capistrano Greenery cần phải mang theo xuổng để xúc phân bón vào 
các thùng chứa hay các bao đựng rác loại chịu nặng. Phân bón cung cấp theo thứ tự ưu tiên cho đến khi 
sản phẩm hết, mỗi gia đình sẽ được giới hạn 60 gallons. Tại Valencia Greenery, những bao đựng phân có 
sẵn sẽ được phân phối cho đến khi hết, giới hạn bốn bao cho mỗi gia đình. 
 
Giám Đốc, OCWR Tom Kouroulis phát biểu: “Cơ Quan Thâu Hồi Rác & Tái Tạo OC tạo ra những vật liệu 
phân bón có phẩm chất từ những đồ thải xanh và nguyên chất thâu hồi từ các nhà tư nhân và các doanh 
nghiệp trên toàn Quận Cam và đây là thành phần chính trong việc làm giảm đi khí thải Methane. Việc 
tặng không đã thành công trong việc xây dựng sự hiểu biết về tính cách quan trọng của việc làm phân 
bón và thêm vào đó giúp các cư dân tiếp cận trực tiếp việc mang lại các vật liệu hữu cơ lành mạnh trở lại 
cộng đồng. Sư tham dự của quý vị trong việc tặng không phân hữu cơ cũng sẽ đóng góp vào việc công 
nhận Ngày của Quả Địa Cầu 22 tháng Tư.” 
 
Phân hữu cơ của OCWR có Con Dấu Bảo Đảm Xét Nghiệm (STA) của Hội Đồng Phân Hữu Cơ Hoa Kỳ, một 
chương trình chứng nhận các nhà chế tạo phân bón với tiêu chuẩn phẩm chất cao nhất. Việc tặng không 
có tính cách thân thiện gia đình sẽ cung ứng phân bón hữu cơ lành mạnh cho các cư dân, hoàn hảo cho 
sân sau và các vườn tược trong nhà. 
 
Các nơi nhận phân bón hữu cơ bao gồm: 

• FRB / Bee Canyon Greenery, 11002 Bee Canyon Access Rd., Irvine 

• OA / Valencia Greenery, 1942 N. Valencia Ave., Brea 

• PD / Capistrano Greenery, 32250 Avenida La Pata, San Juan Capistrano 
 
Hãy Tạo Ảnh Hưởng của Việc Tái Tạo OCWR rất hãnh diện chào mừng Ngày Quả Địa Cầu, 22 Tháng Tư, 
đã tạo ra để xây dựng sự hiểu biết và yểm trợ việc giao tế và giáo dục môi trường. Hãy biến mỗi ngày 
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đều là Ngày Quả Địa Cầu bằng cách tái tạo và bỏ rác một cách thích nghi. Bây giờ chính là thời điểm để 
bắt đầu thói quen tái tạo tốt đẹp và tuyên hứa sẽ thực hành điều này. Theo Cơ Quan CalRecycle, người 
dân California đã thải hồi 6 triệu tấn các mảnh vụn thực phẩm hay thức ăn dư thừa mỗi năm. Điều này 
đại diện cho 18 phần trăm tất cả các vật liệu thải hồi tại các bãi rác. Trung bình mỗi gia đình tiêu tốn 
$1,500 tiền cho thực phẩm không dùng và bỏ đi. Để ngừng những dấu chân rác rưởi của quý vị, nên 
chuẩn bị các bữa ăn của quý vị trước khi đi đến các cửa hàng siêu thị. Những bước nhỏ sẽ tạo ra một sự 
khác biệt lớn trong việc bảo toàn các bãi rác và làm giảm đị hiệu ứng nhà kính.  
 
OCWR tại OCRecycleGuide.com là tài nguyên cho mọi người tìm kiếm những món hàng lẻ và hướng dẫn 
quần chúng những phương thức tái tạo khác biệt. Thêm vào  việc tái tạo, điều cũng rất quan trọng là 
những món đồ vật nguy hại như các loại pin, sơn và những chất hóa học sử dụng tại gia đừng mang đến 
các bãi rác của chúng ta. Quận Cam hiện có bốn Trung Tâm Thâu Hồi các rác gia dụng nguy hại ọa lạc tại 
các thành phố Anaheim, Huntington Beach, Irvine và San Juan Capistrano. Các trung tâm mở cửa từ ngày 
Thứ Ba đến Ngày Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Hướng Dẫn Tái Tạo, các mẹo và câu hỏi trên 
mạng có thể tìm thấy tại OCLandfills.com/learn.   
 
Về Cơ Quan Thâu Hồi  Rác & Tái Tạo OC (OCWR)  
 
CWR phục vụ những nhu cầu thải hồi các chất thải rắn của Quận bằng cách cung cấp những dịch vụ quản 
trị, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào 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 thải hồi chất thải rắn đứng đầu trên 
toàn quốc và ba vườn xanh chế tạo phân hữu cơ, phục vụ các tư gia và doanh nghiệp trên 34 thành phố 
của Quận và những khu vực tự trị. OCWR với ba bãi rác hiện đang hoạt động phản ảnh một guồng máy 
bảo vệ môi trường tối dụng. Muốn biết thêm xin vào trang mạng của OCWR tại OCLandfills.com.  
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