
مخصوص  مسطح  سطل  روی   هرگز 
ندهید قرار  بازیافت 

ظروف پالستیکی و کوزه ها 
)با درب(

مخلوط کاغذ و مقوا

آویز، شلنگ و کابل

خرده کاغذ

شیشه کیسه های پالستیکی و نوار فیلم و 
بستهبندی  های بالشی

باتری ها

پوشک

بسته بندی ترکیبی

مخصوص  مسطح  سطل  روی   همیشه 
دهید قرار  بازیافت 

Fairfax شهرستان
برنامه مدیریت زباله جامد

بیانیه سرویس 2023

اطالعات تماس

خدمات مشتریان
مشکالت خدماتی یا زباله های جمع آوری نشده را در روز کاری بعد تا 

ساعت 4:30 بعد از ظهر گزارش دهید
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-

 trash/solid-waste-feedback-form
با شماره TTY 711 ،703-802-3322 تماس بگیرید یا با ایمیل 

DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov مکاتبه کنید

مرکز خدمات مشتریان از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح تا 
4:30 بعد از ظهر به استثنای تعطیالت رسمی شهرستان باز است. 

تارنما
کد QR را اسکن کنید تا وارد تارنمای زباله و 

بازیافت کانتی Fairfax شوید. 

آب و هوای نامساعد/وضعیت اضطراری
جمع آوری و بازیافت زباله ممکن است در شرایط نامساعد آب و 

هوایی یا وضعیت اضطراری تعلیق شود. 

برنامه تعطیالت
خدمات منظم جمع آوری زباله، علف هرز و زباله بزرگ و بازیافت 

در همه روزهای تعطیل غیر از روز کریسمس ارایه می شود.

 اداره امور عمومی و
خدمات زیست محیطی

قوطی های فلزی غذا و نوشیدنی

کارتن ها

کیسه و روکش غذا

سوزن و زباله های 
پزشکی

لباس

ظروف و پیاله های پالستیکی و فوم بیرون بر

De
pa

rt
m

en
t o

f P
ub

lic
 W

or
ks

 a
nd

 E
nv

iro
nm

en
ta

l S
er

vi
ce

s
So

lid
 W

as
te

 M
an

ag
em

en
t P

ro
gr

am
12

00
0 

G
ov

er
nm

en
t C

en
te

r P
kw

y,
 S

te
 4

58
Fa

irf
ax

, V
A 

22
03

5

PR
SR

T 
ST

D
U.

S.
 P

OS
TA

GE
PA

ID
PE

RM
IT

 72
2

ME
RR

IF
IE

LD
 V

A

https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/solid-waste-feedback-form
https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/solid-waste-feedback-form
mailto:DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov


حیاط زباله  جمع آوری 

هر سال از 1 مارس تا 24 دسامبر، زباله های حیاط )علف ها، برگ ها و 	 
خرده های هرس( باید جداگانه جمع آوری شود. 

می توان از ظروف سخت یا کیسه های کاغذی قابل تبدیل به کود ویژه 	 
زباله های حیاط استفاده کرد.

مقدار کمی از زباله های حیاط را می توان به صورت دسته هایی گره زد 	 
که )به طول بیش از 4 فوت و وزن بیش از 50 پوند( نباشد.

قطر شاخه ها نباید از 6 اینچ بیش تر باشد.	 

زباله های حیاط خاک، مالچ، چمن، کنده، درختان کامل، شاخه های 	 
بزرگ، شاخه های قطع شده، اشیای نوک تیز یا بامبو را شامل نمی شود.

لطفاً بیش از 10 کیسه نباشد.	 

برنامه ریزی باید برای جمع آوری بیش از 4 دسته زباله حیاط انجام 	 
شود.

شهرستان Fairfax، انتشارات VA آگوست 2022

 برای درخواست این اطالعات در قالب دیگر، با شماره 
TTY 711 ،703-324-5230 تماس بگیرید

در  بازیافت   خبرنامه 
Fairfax (Fairfax Recycles)

ویژه جمع آوری 

خدمات شما شامل پنج ]5[ جمعآوری ویژه رایگان 2 یارد مربع یا کم تر 
است. بصورت تلفنی یا آنالین، اقدام به برنامه ریزی برای جمع آوری ویژه 
کنید. توده ها باید بر اساس نوع جداسازی شوند )فقط علف هرز یا فقط آهن، 

بدون ترکیب(. 

 به دالیل ایمنی، در هر طرف باید 20 فوت فاصله باشد )شامل باال(.
نخاله ها را زیر سیم های برق یا شاخه های درختان نگذارید.

باشید مطلع 

برای دریافت جدیدترین اخبار با ایمیل، ثبت نام کنید 

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-
trash/trash-collection-e-updates

خبرنامه Fairfax Recycles ویژه کسانی است که می خواهند زباله 
را کاهش داده و زندگی پایدارتری داشته باشند. شما می توانید در این جا 

عضو شوید

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-
trash/subscribe-fairfax-recycler

انواع جمع آوری:
لوازم خانگی حاوی مواد سردکننده	 

علف هرز/شاخه - چوب ممنوع! بامبو ممنوع!	 

اقالم فله - مبلمان، الوار، فرش، تشک، و بامبو	 

زباله های الکترونیکی- تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و لوازم جانبی، 	 
دوربین 

لوازم خانگی فلزی و دیگر اقالم فلزی	 

برای کسب اطالعات بیشتر از این تارنما بازدید کنید 

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/special-pick-up

خدمات مبانی 

سطل های خاکستری فقط ویژه زباله خانوار است.	 

سطل های آبی فقط ویژه اقالم قابل بازیافت است.	 

سطل هایتان را تا قبل از ساعت 6 صبح روز جمعآوری بیرون بگذارید 	 
و ظرف 24 ساعت پس از جمعآوری آنها را بردارید.

فقط زباله ای که در سطل های ارائه شده از سوی شهرستان باشد 	 
جمع آوری خواهد شد. 

برای دریافت اطالعات بیشتر درباره خدمات جانبی با خدمات 	 
www.fairfaxcounty.gov/ مشتریان از طریق این آدرس
publicworks/recycling-trash/trashrecycling-

container-request تماس بگیرید

مواد غیرقابل قبول
این ها مواردی هستند که متعلق به سطل های بازیافت یا زباله نیستند.

مایعات، شامل زباله فاضالب/عفونی	 

زباله های خطرناک از جمله رنگ، روغن، آزبست، سایر زباله های 	 
شیمیایی، باتری ها 

سیلندرهای فشرده )در هر اندازه(	 

قطعات اتومبیل و تایر	 

نخاله های ساختمانی و تخریب )دیوار پوش، بام پوش، مواد سقف، عایق 	 
و سیمان(

جسد حیوانات	 

شیشه شکسته )باید در جعبه بسته شود/بسته بندی شود و برچسب 	 
«شیشه» بخورد(

زباله پزشکی زیست خطرناک	 

بنفش  جعبه   کلوپ 
(PURPLE CAN CLUB)

 بطری ها و ظروف شیشه ای خود را در مراکز ویژه تحویل شیشه، 
بازیافت کنید.

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