
سرکاری نوٹس

آرگنکس کی 
کرب سائڈ 
سے وصولی

DSNY آپ کے آرگنکس کھانے 
کے اسکریپ اور آنگن کا فضلہ 

وصول کر رہا ہے—تاکہ انہیں 
کھاد یا صاف توانائی میں تبدیل 

کر سکے۔

nyc.gov/organics دیکھ کر یا 311 پر کال کرتے ہوئے اپنے کلیکشن 
کا الئحہ عمل معلوم کریں۔
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دھات، کانچ، پالسٹک، 
کارٹن، کلین پیپر + گتے

کوڑا
پالسٹک کے تھیلے، ریپر، پالتو جانوروں کا 

فضلہ، طبی فضلہ، ڈائپر اور حفظان 
صحت سے متعلق مصنوعات

کھانے سے آلودہ کاغذ نیپکن، چائے کے تھیلے، پلیٹیں، کافی فلٹرز

پتی + آنگن کا فضلہ پودے، کترن، چھوٹی ٹہنیاں، گھاس

کھانے کے اسکریپ پھل، سبزیاں، گوشت، ہڈیاں، دودھ سے بنی مصنوعات، تیار 
شدہ کھانے

اس طرح کی چیزیں اپنے بھورے کوڑے 
دان میں ڈالیں۔

FAQs اور ویڈیوز کے لئے nyc.gov/organics لمشاهدة األسئلة الشائعة ومقاطع الفيديو.

نہیں نہیں



بس تین سادہ سے مرحلے!

اس پروگرام میں کس طرح شمولیت 
اختیار کریں۔

چھوٹی رہائشی عمارتیں
DSNY ان نیویارکرز کو ایک مفت بھورا کوڑے دان اور مطبخ کا ظرف دے رہی ہے جو 

چھوٹی رہائشی عمارتوں )نو اپارٹمنٹ تک کے ایک خاندان والے گھر( میں رہ رہے ہیں۔

بڑی عمارتیں اور تجارتی بالکس
کیا آپ 10 یا اس سے زیادہ اپارٹمنٹ والی عمارت یا کسی تجارتی بالک میں رہتے 

ہیں؟ آپ کی عمارت کو بھی مفت بھورے کوڑے دان اور آرگنکس کلیکشن سروس 
موصول ہو سکتی ہے! اپنی عمارت کے منیجر سے nyc.gov/organics پر اندراج 

کرانے یا 311 پر کال کرنے کے لئے کہیں۔

کھانے کے اسکریپ ڈالنے کی جگہیں
اگر آپ کی عمارت کو آرگنکس کرب سائڈ کلیکشن سروس نہیں موصول ہو رہی ہے 
تو آپ کھانے کے اسکریپ پانچ بروز میں ڈالنے کی جگہوں میں لے جا سکتے ہیں۔ محل 
وقوع اور اس بارے میں جانکاری کے لئے کہ کس قسم کے کھانے کے اسکریپ قبول 

کئے جاتے nyc.gov/organics دیکھیں یا 311 پر کال کریں۔

 اپنے کھانے کے اسکریپ اور آنگن 
کا فضلہ نہ پھینکیں۔

 )DSNY( ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن NYC
کھانے کے اسکریپ اور آنگن کا فضلہ وصول 

کر رہا ہے تاکہ انہیں کھاد میں تبدیل کر 
سکے۔ کھاد مٹی کو صحت مند بناتی ہے، 

جو پودوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ ہم کھانے کے 
اسکریپ کو صاف اور قابل تجدید توانائی 

میں بھی تبدیل کر رہے ہیں۔

ہم بانٹ بھی رہے ہیں! DSNY گلی کے 
درختوں کی دیکھ بھال اور تقسیم کاری 
کے پروگراموں میں مفت کھاد فراہم کر 

رہی ہے۔

nyc.gov/organics دیکھیں۔

•  بو سے بچنے کے لئے اپنے مطبخ کے ظرف میں بیکنگ سوڈا 
چھڑکیں یا اسکریپ کو فریزر میں رکھیں۔

•  اپنے ظرف کو کھاد بنائے جانے کے قابل منظور شدہ تھیلے یا 
کاغذ کے تھیلے کے ساتھ الئن میں رکھیں۔

•  کھاد بنائے جانے کے قابل تھیلے خریدتے وقت، یہ لوگو 
تالش کریں:

اپنے گھر میں کھانے کے اسکریپ، کھانے سے آلودہ کاغذ اور 
پودے کسی بھی ظرف یا تھیلے میں اکٹھا کریں۔ 1

•  اگر پتیاں اور آنگن کا فضلہ آپ کے بھورے کوڑے دان میں نہیں 
آتے ہیں تو انہیں ایک پیپر الن یا لیف بیگ یا بغیر الئن والے 

ظرف میں باہر رکھیں۔

•  چھوٹی ٹہنیوں کو ڈوری سے باندھ کر بنڈل بنا دیں۔
  بروکلن اینڈ کوینس: ایشیائی لمبے محاسوں والے بھونرے کے قرنطینہ کی 

وجہ سے، لمبی شاخیں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ انہیں ٹھکانے لگانے کے لئے 
پارکس ڈپارٹمنٹ کو مطلع کریں یا 311 پر کال کریں۔

•  اپنے کلیکشن کا الئحہ عمل nyc.gov/organics پر 
دیکھیں۔

 اپنے کلیکشن سے پہلے والی رات میں اپنے آرگنکس 
کرب کے پاس رکھیں۔ 3

•   اپنے کوڑے دان کو کھاد بنائے جانے کے قابل پالسٹک یا کاغذ 
کے تھیلے کے ساتھ الئن میں رکھنا سب سے بہتر ہے۔ آپ صاف 

پالسٹک الئنر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
•  اپنے کوڑے دان اور کچن کے ظرف کو بوقت ضرورت 

دھوئیں۔
•  اپنے کوڑے دان کو بند کرنا اور چٹخنی لگانا نہ بھولیں۔

آرگنکس کو اپنے بھورے کوڑے دان میں خالی کریں۔ 2
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