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 دھاتی غذا اور پالسٹک کی بوتلیں

 ہمیشہ کربسائڈ پر لگے کوڑا
 دان میں ڈالیں
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PERMIT 722 

MERRIFIELD VA 

 مشروبات کے کین اور جگ )جن پر ڈھکن موجود ہو(

کاؤنٹی Fairfax 
 سالڈ ویسٹ

 مینجمنٹ پروگرام

خدمت کا بیان 2022 

 رابطے کی معلومات
 ملے جلے کاغذ کارٹنز

 رڈ بورڈاور کا

کسٹمر سروس
سروس کے مسائل یا چھوٹی ہوئی کلیکشنز ذیلی لنک پر اسی 

 بجے رپورٹ کریں 4:30 کاروباری دن شام 
 کبھی بھی کربسائڈ پر بنے ری سائیکلنگ

 بنز میں نہ ڈالیں

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/ 
recycling-trash/solid-waste-feedback-form 

Departm
ent of Public W

orks and Environm
ental Services 

Solid W
aste M

anagem
ent Program

 
12000 G

overnm
ent Center Pkw

y, Ste 458 
Fairfax, VA 22035 

703-802-3322, TTY 711 پر کال کریں یا ذیلی پتے پر ای 
DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov میل کریں

کسٹمر سروس سینٹر ماسوائے کاؤنٹی کی مخصوص کردہ چھٹیوں 
 بجے تک کھال 4:30 بجے سے شام 7:30 کے، پیر تا جمعہ صبح 

 ہوتا ہے۔

 ویب سائٹ
Fairfax کاؤنٹی ٹریش اور ریسائیکلنگ ویب 

 کوڈ اسکین QR صفحہ تک پہنچنے کے لیے
 کریں۔

 موسم کی شدت/ہنگامی حالت
ٹریش اور ریسائیکلنگ کلیکشن موسم کی شدت یا ہنگامی حاالت

 میں معطل ہو سکتی ہے۔ 

چھٹی کا شیڈول
 معمول کی ٹریش، ریسائیکلنگ، برش اور بلک کلکیشن کی 

 سروسز کرسمس کے عالوہ تمام چھٹیوں پر فراہم کی جاتی ہیں۔

کھانے کے بیگز پالسٹک کے تھیلے، شیشہ
 شاپر اور فلم اور پلو پیکیجنگ

 کٹے ہوئے کاغذات فضلہ سوئیاں اور طبی

ملبوسات

ڈائپرز

 ہینگرز، ٹیوب پائپس اور تاریں ملی جلی پیکیجنگ

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

Department of Public Works 
and Environmental Services 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خصوصی پک اپ صحن کے کچرے کی کلیکشن سروس کی بنیادی باتیں

• 

• 

 خصوصی [5] کیوبک یا اس سے کم صحن کے پانچ 2 آپ کی سروس میں ہر سال مارچ سے دسمبر تک صحن کا کچرا )گھاس، پتے، اور کٹی • بھورے رنگ کی ٹوکریاں صرف گھریلو کچرا اٹھانے کے لیے ہیں۔

کریں۔ کوڑے کے ڈھیر قسم کے حساب سے الگ کیے جانے چاہئیں  صحن کے کچرے کے لیے مخصوص سخت ڈبے یا گل سڑ جانے

مفت پک اپس شامل ہیں۔ خصوصی پک اپ کو آن الئن یا فون سے شیڈول ٹہنیاں( علیحدہ سے اکٹھا کیا جانا چاہیئے۔  نیلے رنگ کی ٹوکریاں صرف قابل ری سائیکل کے لیے ہیں۔

 • بجے باہر نکالیں اور 6 اپنے کلیکشن کے دن پر اپنی ٹوکریاں صبح
والے صحن کے کچرے کے کاغذی بیگز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔  گھنٹوں کے اندر وہاں سے ہٹا لیں۔ 24 انہیں کلیکشن کے

)صرف برش یا صرف دھات، جو کہ ملی جلی نہ ہوں(۔ • 

• 

• 

 صرف وہ کچرا جمع کیا جائے گا جو کاؤنٹی کی فراہم کردہ کارٹ
 فٹ 20 حفاظتی وجوہات کی بناء پر، تمام اطراف پر )بشمول اوپر کیطرف(

 کلیئرنس الزمی ہونی چاہیئے۔ ملبے کو یوٹیلیٹی تاروں یا درخت کی شاخوں

• publicworks/recycling-trash/trashrecycling-
container-request • 

ے نیچے نہ رکھیں۔ میں موجود ہو۔
پک اپ کی اقسام: اضافی سروس پر مزید معلومات کے لیے ذیلی لنک پر کسٹمر   /www.fairfaxcounty.gov سروس سے رابطہ کریں

 ناقابل قبول امواد

 ریفریجریشن کی حامل اپالئنسز

 برش/اعضاء—لکڑی کے تختے نہ ہوں!

 بلک آئٹمز—فرنیچر، کارپٹ، اور گدے

 یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کچرے یا ریسائیکلنگ کارٹس سے تعلق

• 

• 

• 

 ، کمپیوٹرز اور پیریفرلز، کیمرےTVs الیکٹرونکس ویسٹ—فونز،

دھاتی اپالئنسز اور دیگر دھاتی آئٹمز  نہیں رکھتیں۔

• 

• 

مائع جات، بشمول گندا/زہریال فضلہ
 اضافی معلومات کے لیے، مالحظہ کریں خطرناک فضلہ بشمول، پینٹ، تیل، ایسبیسٹوس، اور دیگر کیمیائی 

 فضلہ جات

 کمپریس شدہ سیلنڈرز )کسی بھی سائز میں(
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/special-pick-up 

 تھوڑی مقدار میں صحن کے کچرے کو گٹھڑیوں میں باندھا جا سکتا ••
• 

• 

 پونڈ سے زیادہ نہ 50 فٹ، اور وزن میں 4 ہے )جو کہ لمبائی میں آٹو موبائل کے پارٹس اور ٹائرز
ہوں(۔  تعمیراتی اور عماراتی ملبی )ڈرائی وال، شنگلز، روفنگ میٹریل،

 • انسلشن، کنکریٹ(

• 

 انچز سے زیادہ لمبی نہ ہوں۔ 6 شاخیں ڈایا میٹر میں
صحن کے کچرے میں مٹی، گھاس، سوڈ، تنا، پورا درخت، بڑی • 

• 

 جانوروں کی آالئشیں
شاخیں، یا اعضاء شامل نہیں ہوتے۔  شیشہ )الزمی طور پر ڈبے میں/ٹیپ سے بند کیا گیا اور اس کے اوپر

 "شیشہ" کا لیبل ہونا چاہیئے(

 حیاتیاتی طور پر خطرناک طبی فضلہ •

• 

• 

 بیگز سے زیادہ نہ ہوں۔ 10 براہ کرم،
 ایک خصوصی پک اپ کے لیے بندھے ہوئے صحن کے کچرے کے

 سے زائد بنڈلز شیڈول کیے جانے چاہیئں۔ 4

(Purple Can Club) باخبر رہیں پرپل کین کلب ریسائیکلز FAIRFAX 

F A I R F A X  

 ہمارے شیشے کو ٹھکانے لگانے والے باسہولت مقامات پر اپنی شیشے

 بذریعہ ای میل تازہ ترین معلومات کے لیے سائن اپ کریں

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

RECYCLES 
Fairfax ریسائیکلز نیوز لیٹر کو ہر اس شخص کے لیے ڈیزائن کیا گیا 

 ہے جو کچرے کو کم سے کم کرنا چاہتا اور زیادہ استحکام کے ساتھ زندگی
 گزارنا چاہتا ہے۔ آپ ذیلی لنک پر سائن اپ کر سکتے ہیں

 2021 اشاعت جون VA کاؤنٹی، Fairfax کی بوتلوں اور جارز کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں۔

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

 اس معلومات کی متبادل فارمیٹ میں درخواست کرنے کے لیے،
703-324-5230, TTY 711 پر کال کریں 

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