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City of Greater Dandenong’s Waste Services for
Residents

Dịch Vụ Thu Đổ Rác cho Cư Dân Thành Phố
Greater Dandenong

All residential properties should have three wheelie bins:

Tất cả mọi căn nhà của cư dân đều có ba thùng rác có bánh xe:

Bin with the red lid
The bid with the red lid is for household rubbish and is collected weekly
This standard bin is 120 litres. All rubbish should be bagged to prevent
it from getting stuck inside the bin and also to prevent odour. Make sure
you minimise things going into this bin and then to landfill by placing
your recyclables into the recycling bin.

Thùng rác có nắp đậy màu đỏ
Thùng rác có nắp đậy màu đỏ dành cho rác thải trong nhà và được
thu đổ hằng tuần. Thùng tiêu chuẩn này có dung tích 120 lít. Tất cả
mọi rác rưởi nên được bỏ vào trong bao để tránh không bị dính vào
thành bên trong của thùng rác cũng như để không có mùi hôi. Hãy
bảo đảm quý vị hạn chế tối đa rác bỏ vào thùng này vì chúng sẽ
được đổ vào bãi rác mà thay vào đó bỏ các thứ có thể tái chế được
vào các thùng đựng rác tái chế.

Bin with the yellow lid
The bin with the yellow lid is for household recycling and is collected
fortnightly. The standard bin is 240 litres. No plastic bags, foods or
other waste can be put in this bin. Recycling bins are randomly
checked to ensure they are not contaminated.

Thùng rác có nắp đậy màu vàng
Thùng rác có nắp đậy màu vàng dùng để đựng rác trong nhà có thể
tái chế được và được thu đổ mỗi hai tuần một lần. Thùng tiêu chuẩn
có dung tích 240 lít. Quý vị không được bỏ bao nylon, thức ăn và các
loại rác thải khác vào trong thùng này. Thùng rác tái chế sẽ được
kiểm tra ngẫu nhiên để bảo đảm chúng không bị ô nhiễm.
Các vật liệu tái chế được sử dụng để làm ra nhiều đồ vật và tránh sử
dụng thêm nguyên vật liệu thô. Việc tái chế được nhiều thứ có nghĩa
là rác đổ ra bãi rác sẽ ít đi tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho
hiện tại và các thế hệ trong tương lai.

Recycled materials are used to make a range of things and avoids
using up more raw materials. Good recycling means less waste to
landfill, a better environment for now and for future generations.

Bin with the green lid
The bin with the green lid is for household garden waste and is
collected fortnightly on the opposite fortnight to recycling bin. No plastic
bags, foods or other waste can be put in this bin. Garden waste bins
are randomly checked to ensure they are not contaminated. Your
garden waste is recycled into compost and used to improve soil for
agriculture. Good recycling means less waste to landfill, a better
environment for now and for future generations.

Thùng rác có nắp đậy màu xanh lá cây
Thùng rác có nắp đậy màu xanh lá cây dành cho các loại rác từ
trong vườn nhà và được thu đổ mỗi hai tuần một lần xen kẽ với tuần
đổ thùng rác tái chế. Trong thùng rác này quý vị không được bỏ bao
nylon, thức ăn hay các loại rác thải khác. Các thùng đựng rác thải
trong vườn thỉnh thoảng sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên để bảo đảm
chúng không bị ô nhiễm. Các chất thải trong vườn nhà quý vị sẽ
được tái chế thành phân ủ dùng làm cho đất thêm màu mỡ để trồng
trọt. Việc tái chế được nhiều thứ có nghĩa là rác đổ ra bãi rác sẽ ít đi
tạo ra một môi trường sống tốt hơn cho hiện tại và các thế hệ trong
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tương lai
Hard Waste Collection

Thu Đổ Rác Cứng Trong Nhà

Households are entitled to one hard waste collection per year, which
they can book on a date suitable. Hard Waste includes mattresses,
scrap metal, whitegoods, appliances, glass and timber. If you have
hard waste you want removed, call 9721 1915 to book the collection.
When making your booking we prefer that you elect to have your
collection undertaken from inside your property. This will allow you to
gather the items for collection into a pile when it suits you best. If this is
not possible and you need to have your items collected from the
naturestrip.please make sure you do not put the hard waste on the
nature strip any sooner than 72 hours before it is booked for collection.

Mọi căn nhà đều được quyền đổ các loại rác cứng mỗi năm một lần
và họ có thể hẹn vào một ngày thuận tiện cho mình. Những loại rác
cứng gồm các tấm nệm, các miếng kim loại bỏ đi, các thiết bị điện
lạnh, thiết bị gia dụng, thủy tinh và gỗ. Nếu muốn Hội Đồng Thành
Phố thu đổ rác cứng của quý vị, xin gọi số 9721 1915 để hẹn ngày
thu đổ. Khi làm hẹn thu đổ rác chúng tôi muốn quý vị chọn cách thu
đổ từ bên trong sân nhà quý vị. Nó sẽ giúp quý vỉ có thể gom các thứ
cần được thu đổ thành một đống khi nào thuận tiện nhất cho quý vị.
Nếu không thể được và quý vị cần bỏ những thứ sẽ được thu đổ trên
lề cỏ xin bảo đảm đừng để rác cứng ra lề cỏ trước nhà sớm hơn 72
giờ trước ngày hẹn thu đổ rác.

You can also choose to pay for extra hard waste collections, if needed.

Quý vị cũng có thể chọn trả tiền để đổ thêm rác cứng, nếu cần

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If
you need to speak to someone in your own language contact TIS
on 13 14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc hay muốn sử dụng một trong
các dịch vụ này xin liên lạc với Thành Phố Greater Dandenong
qua số 8571 1000. Nếu quý vị cần nói chuyện với một nhân viên
bằng ngôn ngữ của mình, xin gọi TIS qua số 13 14 50 và nhờ họ
gọi số 8571 1000.

