
אפיציעלע מעלדונג

ארגעניקס
גאס

זאמלונג

DSNY זאמלט אייערע 

ארגעניקס – עסנווארג 
איבערבלייבענישן און הויף אפפאל 

– צו מאכן דערפון קאמפאסט 

אדער ריינער ענערגיע.

 געפינט אייער זאמלונג סקעדזשול דורכן באזוכן
nyc.gov/organics אדער רופן 311.
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מעטאל, גלאז, פלאסטיק, 
קארטאנס   ריינע פאפיר + 

פאפנדעקל

מיסט
פלאסטיק זעקלעך, פעקלעך, 

פעט אפפאל, מעדיצינישע מיסט, 
ווינדלען און היגיענע פראדוקטן

עסנווארג איבערבלייבענישן פרוכט, גרינצייג, פלייש, ביינער, 
מילכיגס, גרייטע עסנווארג

עסנווארג-פארשמירטע פאפיר סערוועטלעך, טיי זעקלעך, 
טעלערס, קאווע פילטערס

בלעטלעך + הויף מיסט פלאנצונגען, אראפגעשניטענע 
שטיקלעך, צווייגלעך, גראז

לייגט זאכן אזוי ווי דאס אין 
אייער ברוינע קאנע.

באזוכט nyc.gov/organics פאר אפט געפרעגטע פראגן און ווידעאס.

קיין קיין



נאר דריי איינפאכע שריט!

אט איז ווי אזוי זיך אנצושליסן אינעם פראגראם.

קליינע רעזידענשל געביידעס
DSNY גיבט פאר ניו יארקער וואס וואוינען אין קליינע רעזידענשל געביידעס 

)איינצלנע-פאמיליע היימען ביז ניין דירות( אן אומזיסטע ברוינע קאנע און קיך 
האלטער.

גרעסערע געביידעס און קאמערציאלע בלאקס
וואוינט איר אין א געביידע מיט 10 אדער מער דירות אדער אויף א קאמערציאלע 

בלאק? אייער געביידעס קענען באקומען אומזיסטע ברוינע און אויך ארגעניקס 
זאמלונג סערוויס! בעט אייער געביידע פארוואלטער זיך איינצושרייבן אויף 

nyc.gov/organics אדער רופט311.

עסנווארג איבערבלייבענישן אראפשטעלונג פלעצער
אויב אייער געביידעבאקומט נישט קיין ארגעניקס גאס זאמלונג סערוויס, קענט 
איר ברענגען עסנווארג איבערבלייבענישן צו אראפשטעלונג פלעצער דורכאויס 

די פינף באראס. באזוכט nyc.gov/organics אדער רופט311פאר לאקאציעס און 
וועלכע סארטן עסנווארג איבערבלייבענישן ווערן אנגענומען.

ווארפט נישט אייערע עסנווארג איבערבל 
ייבענישן און הויף אפפאל אין מיסט.

די NYC דעפארטמענט אוו 
סאניטעישאן )DSNY( זאמלט עסנווארג 
איבערבלייבענישן און הויף אפפאל און 
מאכט דערפון קאמפאסט. קאמפאסט 

שאפט געזונטע ערד, וואס ערנערט 
פלאנצונגען. מיר'מאכן אויך פון 

עסנווארג איבערבלייבענישן ריינע, 
באנייבארע ענערגיע.

מירטיילן זיך אויך! DSNY גיבט 
אוועק אומזיסטע קאמפאסט ביי גאס 
ביימער באהאנדלונג און אויסטיילונג 

צוזאמענקונפטן.

.nyc.gov/organics באזוכט

•  שפרענקלט באק סאדע אין אייער קיך האלטערס 
אדער לייגט אוועק די איבערבלייבענישן כדי צו 

פארמיידן שווערע גערוכן.
•  ציט איבער א סערטיפייד קאמפאסטיבל זעקל 

אדער פאפירענע זעקל אויף אייער האלטער.
 •  ביים קויפן קאמפאסטיבל 

זעקלעך, זוכט דעם לאגא: 

 זאמלט די עסנווארג איבערבלייבענישן, עסנווארג-
פארשמירטע פאפיר און פלאנצונגען אין סיי וועלכע 

האלטער אדער זעקל אין אייער היים. 1

•  אויב די בלעטער אדער הויף אפפאל פאסן נישט 
אריין אין אייער ברוינע קאנע, לייגט זיי ארויס 

אין א פאפירענע הויף און בלעטער זעקל אדער 
אומאיבערגעצויגענע האלטער.

•  בינטלט צוזאם צווייגן מיט דראט.
  ברוקלין און קווינס: צוליב דעם אזיאנער לאנגע-הארן ביטל 

אפזונדערונג, וועלן קיין שום גרויסע צווייגן ווערן אפגענומען. מעלדט 
די פארקס דעפארטמענט אדער רופט 311 כדי צו באזייטיגן.

•  באקוקט אייער זאמלונג סקעדזשול אויף 
.nyc.gov/organics

 לייגט ארויס אייערע ארגעניקס ביים ברעג גאס דעם 
נאכט איידער אייער זאמלונג. 3

•   איבערציען אייער האלטער מיט א קאמפאסטיבל 
פלאסטיק אדער פאפירענע זעקל איז דאס 

בעסטע. איר קענט אויך נוצן א דורכזיכטיגע 
פלאסטיק איבערציער.

•  שווענקט אויס אייער קאנע און קיך האלטער ווי 
נויטיג.

•  מאכט זיכער צו פארשליסן אייער האלטער.

ליידיגט אויס די ארגעניקס אין אייער ברוינע קאנע. 2
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