LA CIUDAD PROPONE PROHIBICIÓN DE
BOLSAS DESECHABLES DE PLÁSTICO Y PAPEL
San José propone una nueva prohibición de bolsas desechables de plástico y
papel obtenidas en todas las tiendas de comercio. Las tiendas podrían ofrecer
bolsas de papel echas de por lo menos 40% material reciclado por un costo de
10 centavos. Animarían a los clientes a hacer compras con bolsas reutilizables.
Atienda esta reunión pública y aprenda más sobre esta propuesta, antes de
que sea considerada por el Ayuntamiento.
jueves, 18 de noviembre
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
San José City Hall – Wing Room 119
200 East Santa Clara Street
San José, CA 95113

Para más información, llame al (408) 975-2570
o Bring-ur-bag@sanjoseca.gov.
Para solicitar alguna acomodación o formatos alternativos para reuniones, eventos o documentos de la ciudad llame al 408-975-2570 o
408-294-9337(TTY) lo más pronto posible, pero por lo menos tres días antes de la reunión/evento.

THÀNH PHỐ ÐỀ NGHỊ CẤM DÙNG TÚI ÐỰNG
HÀNG LÀM BẰNG GIẤY VÀ BẰNG NY LÔNG
Thành phố San José đang đề nghị luật cấm tất cả cửa hàng dùng các túi
giấy và túi ny lông để đựng hàng cho khách. Thay vào đó, các túi giấy
đựng hàng loại "green", được sản xuất với 40% là giấy tái chế, sẽ được bán
với giá 10 xu mỗi túi. Khách hàng được khuyến khích mang theo các túi
có thể tái sử dụng khi đi mua sắm.
Hãy tham dự buổi họp công cộng cuối dưới đây để biết thêm về dự luật
này, trước khi được cứu xét bởi Hội Ðồng Thành Phố.
Thứ Năm, ngày 18, tháng Mười Một
6:00 giờ chiều - 7:00 tối
San José City Hall – Wing Room 119
200 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95113

Muốn biết thêm thông tin, hãy gọi (408) 975-2570
hoặc gửi điện thư đến Bring-ur-Bag@sanjoseca.gov.
Muốn yêu cầu tiện nghi hoặc một hình thức khác cho các buổi hội họp do Thành Phố tổ chức hoặc các tài liệu in, hãy
gọi 408-975-2570 hoặc 408-294-9337(TTY) càng sớm càng tốt, nhưng phải ít nhất là 3 ngày làm việc trước ngày họp.

