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Thùng rác mới, mất và bị lấy cắp
Để thu xếp lấy thùng rác mới hoặc việc sửa thùng rác 

vui lòng gọi cho chúng tôi.

Lỡ dịp đổ rác
Thùng rác có thể được đổ bất cứ lúc nào trong thời gian 

từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nếu thùng rác của quý vị 
chưa được đổ vào sáng hôm sau ngày thu gom rác đã 

lên lịch vui lòng gọi cho chúng tôi.

Đặt thùng rác
Đặt các thùng rác của quý vị cách nhau ít nhất một 
thước và cách xa cây cối, xe hơi, cột điện và các 

chướng ngại vật khác. Thùng rác phải nhìn ra đường 
với thanh tay đẩy và bánh xe quay về phía nhà quý vị.

Các vùng đô thị
Đặt thùng rác của quý vị trên dải cỏ hoặc lối đi bộ cách 
lề đường 10–100 cm với bánh xe và thanh tay đẩy nhìn 

vào nhà quý vị.

Các vùng nông thôn
Đặt thùng rác của quý vị cách 1.5m–2m khỏi mép 

đường có mặt tráng cứng hoặc khỏi lề đường có sắp 
hạng với bánh xe và thanh tay đẩy nhìn vào nhà quý vị.

Dịch Vụ Thùng 
Rác Lề Đường 
Thông tin về việc thu gom 

lề đường của quý vị.

Hãy lựa lọc ra
Chúng tôi cung cấp cho các hộ và doanh nghiệp trong 
vùng Hội Đồng Thành Phố Nông Thôn Mildura dịch 
vụ thùng rác lề đường. Hệ thống 3 thùng rác của 
chúng tôi được thiết kế để giúp quý vị xử lý rác của 
quý vị bằng cách lựa các vật liệu và tránh né càng 
nhiều càng  tốt bãi chôn rác.

 
Thùng nào, Ngày nào?

Các Chất hữu cơ

Đổ hàng tuần

Tái chế

Đổ mỗi hai tuần

Bãi chôn rác

Đổ mỗi hai tuần 

Kiểm tra ngày đổ rác của quý vị trên trang  mạng của 
chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng  Loddon Mallee 
Waste Info .
Lịch Thu Gom Rác cũng có thể lấy từ các Trung Tâm 
Dịch Vụ Hội Đồng Thành Phố.

Hãy bảo đảm thùng rác của 
quý vị được đổ
• Đem thùng ra đường đêm hôm trước hoặc trước 5 

giò sáng ngày thu gom rác
• Đừng đổ quá đầy – đảm bảo nắp thùng đóng khít 

bằng mặt
• Đặt thùng tránh xa  các xe hơi đang đậu, cột điện, 

cây và hộp thư
• Bỏ đúng thứ vào đúng thùng
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Giấy  bìa 
Hộp giấy đựng sữa và 

nước trái cây

Chai và lọ thủy tinh 

Lon bằng nhôm và thiếc

Khay nhôm và bình xịt

Bình và chai nhựa 
cứng 

 Nhật báo và tạp chí

Thư, bao thư, giấy và vật 
liệu quảng cáo

Tã lót &sản 
phẩm vệ sinh

phụ nữ

Bao nhựa

Polystyrene

Nhựa mềm

Các chất hữu cơ Tái chế Bãi rác

Mẩu thuốc lá

Bụi máy hút bụi
Ly cà phê uống 

rồi vứt

Thủy tinh và chén 
dĩa bằng đất sét 

nung bể

Hãy lấy một Bản hướng dẫn đầy đủ A-Z về 
những gì đi vào mỗi thùng rác tại www.mildura.
vic.gov.au/bins hoặc tải xuống ứng dụng Loddon 
Mallee Waste Info

Bánh mì và ngũ 
cốc

Vỏ trứng

Trái cây, quả hạch, 
rau

Rác từ thú nuôi 
trong nhà, lông thú 

và lông chim

Hộp đựng pizza

Giấy lót làm phân trộn 
được cho thùng rác nhà 

bếp

Túi trà và bã cà 
phê

Cỏ, lá, cành nhỏ và 
cỏ dại

Phô mai và sữa chua

Thịt, thức ăn hái 
sản và xương

Nhật báo và giấy


