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 ری سائیکلنگ کا حق
FAIRFAX COUNTY

کربسائڈ ری سائیکلنگ بن پروگرام مخصوص امواد کو جمع کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل فہرست میں ریسائیکل کیے جانے کے قابل 
 – کبھی بھی پالسٹک کے تھیلوں میں نہ ڈالیں۔ علیحدہ، صاف، اور خشک رکھیں وہ اشیاء شامل ہیں جو آپ کو ہمیشہ کچرا دان میں ڈالنی چاہیئیں۔ انہیں 

کچرا دان میں ناقابل قبول مواد یا گیلی، گندی، چپچپی اشیاء ڈالنے سے دیگر مواد کی ری سائیکل کیے جانے کی قابلیت کم ہوجاتی ہے۔ آپ ڈھکنوں
اور لیبلز کو کنٹینرز پر لگے رہنے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا کچرا دان میں کوئی چیز ریسائیکل کیے جانے 

کے قابل ہے، تو یاد رکھیں، "شک ہونے کی صورت میں، اسے باہر پھینک دیں۔" گندگی پھیالنے سے بچنے کے لیے، ڈھکن لگا کنٹینر استعمال کریں۔ 
ہماری کمیونٹی کو خدمات فراہم کرنے والی نجی کلیکشن کمپنیاں ریسائیکل کیے جانے کے قابل اشیاء کو چھانٹی کی سہولیات تک لے جاتی ہیں۔ اکثر 

اوقات ان سہولیات میں ری سائیکلنگ کے لیے قابل قبول اشیاء کی مختلف فہرستیں موجود ہوتی ہیں۔ مندرجہ ذیل اشیاء کو عالمی سطح پر قبول کیا جاتا 
 ہے اور انہیں ہمیشہ ری سائیکلنگ دان میں ڈاال جانا چاہئے۔ 

 ہمیشہ کربسائڈ پر لگے ریسائیکلنگ دان میں ڈالیں

 پالسٹک کی بوتلیں اور جگز
 )ڈھکن لگے ہوں(

 کھانے اور مشروبات
 کے دھاتی کینز

 کاغذ اور گتے کے کارٹنز
 ملے جلے ٹکڑے

 وئی دیگر اشیاء کے لیے، براہ کرم اپنے ترسیل کنندہ سے رابطہ کریں۔کھانے کے کنٹینرز جیسے کہ ٹبز، کالم شیلز اور پالسٹک سے بنی ہ ًص اشیاء مثال*خا

 کے عمل کے نےکر جمع ۔ہے نہیں تزجاا کی لنےاڈ شیشہ با میں ںنواد ئیکلنگسا یر لگے پر ئڈبساکر
 ئیکلنگ سا یر یمسٹرا سنگل روا ،ہے تاپہنچا ننقصا کو یمشینر لیاو نٹنےچھا ،ہے تاجا ٹٹو شیشہ نارود
 اور وںلوتبیکےشیشرمک راہ بے۔ ہااتٹھگوک درقیک واد مرگدیلابقےکےانجےیکلکیائس ری دوران ےک

 لے نبجا کی ںبوڈ گئے ئےبنا لیے کے شیشے فصر ،کے نگر منیجا دجومو میں بھر قےعال کو زرجا
 دنم دہ ائفرگدی اور ےانجےیک المعت اس ںیم وں وبصنمےکیٹ اؤن کہشیش واال ےانجایکعمجےس وں ڈب ان ں۔ یآئ

 ںیم دان را چکینامجوکےشیشے وال ےانجںیمےڈب آپ ر اگ ا۔گےائجایکلکیائس ری ےیل ےک االت معت اس
 ےکنیکین امج ں۔ دی ڈال ںیم رے چکوکےشینبےسےشیشیناپ رم ک راہ بوت ں، یہےرتک ابختان اکےن ڈال ہن

 www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass نقشہ یکا کا تمامقا ملحا
 ے۔ ہ ابیتدسرپ

 ایک ہی بار استعمال کی جانے والی چند مصنوعات خرید کر کچرے کو کم کریں۔

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 
 کم کریں۔ دوبارہ سے استعمال کریں۔ ری سائیکل کریں۔

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass


 
 

  
   

 

 

 
 

  
 

   

 

 

کمیونٹیز کو صاف اور صحت مند رکھنا

 کچھ چیزیں کبھی بھی کربسائڈ پر بنے ری سائیکلنگ دانوں میں نہیں ڈالی جانی چاہئیں۔ پالسٹک کے تھیلے گروسری اسٹورز کو واپس کیے جاسکتے 
 ہیں، اور کپڑے، جوتے، اور چھوٹے برقی آالت عطیہ کیے جا سکتے ہیں۔

کبھی بھی کربسائڈ پر بنے ری سائیکلنگ دانوں میں نہ ڈالیں

 سوئیاں اور کھانے کے تھیلے شیشہ پالسٹک کے تھیلے، فلم اور 
 طبی فضلہ اور ریپرز پلو پیکیجنگ

 کٹے ہوئے کاغذات

 ملبوسات

 ہینگرز، ٹیوب پائپس ملی جلی پیکیجنگ ڈائپرز
 اور تاریں

 بیٹریز فوم اور پالسٹک سے بنے ساتھ لے جانے
 والی پیالیاں اور ڈبے

 ( میںLortonاور لورٹن) ترسیلی اسٹیشن I-66 میں Fairfax کچھ اشیاء ری سائیکل کیے جانے کے قابل ہیں لیکن کربسائڈ بن پروگرام میں نہیں۔
I-95 فونز اور برقی آالت، پینٹ، بیٹریاں، گھریلو مضر فضلہ، دھاتوں کا کباڑ، کھانے کا تیل، موٹر کا تیل، اور بہت سی اشیاء قبول لینڈ فل کمپلیکس 

کرتا ہے۔ اس مواد کا مناسب ضیاع جمع کرنے والے کارکنان اور ماحول کی حفاظت کرتا ہے۔

 مالحظہ کریں www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash سہولت کے اوقات اور مقامات کے لیے، براہ کرم 

کی مناسب رہائشوں کی درخواست کرنے کے لیے، ADA | 2019  ایک Fairfax County، VA۔ اشاعت، ستمبر

پر کال کریں TTY 711 ،703-324-5230 سالڈ ویسٹ منجمنٹ پروگرام) Solid Waste Management Program( کو

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash



