
 Queens 
 السبت الموافق 9 سبتمبر
10am–4pm ( ممطر أو مشمس)

موقف سيارات أستوريا بارك
شارع هويت و شارع 19

تعبر السيارات من ديتمارس بلفورد إلى شارع 21
منطقة للمشي متاحة لسكان المنطقة الذين يستقلون وسائل النقل العام

 Brooklyn 
األحد الموافق 17 سبتمبر
10am–4pm ( ممطر أو مشمس)

 فلويد بينيت فيلد
شارع فالت بوش/ مارين باركواي

تعبر السيارات خالل طريق فالت بوت ومن ثم تنحدر يساًرا عبر المدخل الرئيسي، قبل 
جسر تول على الفور

 Manhattan 
 األحد الموافق 24 سبتمبر
10am–4pm ( ممطر أو مشمس)

 ساحة االتحاد، نورث بالزا
الجانب الجنوبي من شارع 17، بين طريق بارك أفنيو الجنوبي وبرودواي

تسلك السيارات طريق بارك أفنيو الجنوبي وشارع 20
منطقة للمشي متاحة لسكان المنطقة الذين يستقلون وسائل النقل العام

 Bronx  
 السبت الموافق 7 سبتمبر
10am–4pm ( ممطر أو مشمس)

موقف سيارات أولد أرتشارد 
تتبع السيارات إرشادات الوقوف حتى النهاية

 Staten Island 
 السبت الموافق 21 سبتمبر

10am–4pm ( ممطر أو مشمس)

 موقف سيارات شاطئ ميدالند
طريق فاذر  كابودانو وهانتر أفنيو

تسلك السيارات طريق سالتر

SAFE حاالت التخلص اآلمن

تخلص من المنتجات المنزلية الضارة الخاصة بك بشكل آمن.

| اتصل بالرقم 311  nyc.gov/safedisposal 
NYCsanitation 

#SAFEdisposal

 قم بزيارة nyc.gov/safedisposal للحصول على المزيد من التحديثات أو األحداث 
وفًقا لجدولها الزمني.

األجهزة اإللكترونية المواد القابلة لالشتعال السيارات المذيبات

SAFE-ALL  Safe Events All Boro Flyer_FINAL.indd   8 02/08/17   10:01 pm

sanitation



تقبل فقط المخلفات السكنية بمدينة نيويورك. ال ُيسمح بالمركبات التجارية. ينبغي أن يتقدم المقيمون بدليل ُيثبت اإلقامة بمدينة نيو يورك ( رخصة قيادة بمدينة نيو يورك، 
.nyc.gov/safedisposal فاتورة مرافق، وما إلى ذلك). للحصول على مزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة

أجهزة التي تستخدم مركبات الكلوروفلوروكربون/الفريون (الثالجات ومكيفات 
الهواء وأجهزة إزالة الرطوبة): يرجى االتصال بالرقم 311 لتحديد موعد 

إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون، ومن ثم إعادة استخدامها بجانب الطريق. 
غير مسموح به في الحاالت األمنة. 

بطاريات السيارات: يرجى التوجه نحو أي من محطات الخدمة أو مخازن 
اإلمدادات األلية التي تبيعها، أو إحضارها إلى أحد مواقع جمع المخلفات المنزلية 

بـقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك.

البطاريات: تخلص من البطاريات القابلة إلعادة الشحن بتسليمها لمتاجر التجزئة 
التي تبيعها. يمكنك إحضار أي بطارية إلى أحد مواقع جمع المخلفات المنزلية 

بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك. 

مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFLs): يتم التخلص منها بتسليمها ألي من 
فروع هوم ديبوت أو لوز أو إيكيا أو إحضارها إلى أحد مواقع جمع المخلفات 

المنزلية بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك.

األجهزة اإللكترونية: يتم التخلص منها بتسليمها للمخلفات اإللكترونية بـ 
ور إيست سايد إيكولجي سنتر أو بست باي أو ستابلس أو جودويل أو 

جيش الخالص أو ذا غوانوس إي-ويست وير هاوس أو إحضارها إلى 
أحد مواقع جمع المخلفات المنزلية بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك. 

يجوز تطبيق القيود والرسوم. يجوز للمباني السكنية االشتراك في الدور 
اإللكترونية بمدينة نيو يورك. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بزيارة 

.nyc.gov/electronics

الخط الساخن 
لمساعدة 

حاالت التسمم
في حالة تعرض أي من 

أفراد العائلة أو الحيوانات 
األليفة للتسمم نتيجة 

ألي منتج ضار، يرجى 
االتصال بمركز مكافحة 

السموم بمدينة نيو يورك   
 (NYC Poison

 Control Center)
 على الرقم 

1-800-222-1222
 أو-212 سموم 

.(212-764-7667)

المواد الطبيةالمنتجات المنزليةاألجهزة اإللكترونية:منتجات السيارات

.nyc.gov/electronics :في حالة عدم التأكد ما إذا كان البند الخاص بك جهاًزا إلكترونًيا أو جهاًزا منزلًيا؟ يرجى االطالع على قائمة األجهزة اإللكترونية على الموقع

ابحث عن العناصر  الُمصنفة على أنها خطرة أو   - 1 
سامة أو الُمحذر منها أو المنبه بشأنها.

يرجى عدم الخلط بين المنتجات. 3 -   يرجى التأكد من كتابة التعليمات 2 - 
على المنتجات بوضوح.

4 -  يرجى غلق وحزم جميع 
الحاويات بإحكام .

 نصائح: تعبأ المحاقن والواخزات في حاويات "األدوات الحادة" أو أي من الحاويات األخرى المقاومة للتسرب أو المقاومة للثقب أو التي وضع عليها عالمات واضحة. 
توضع أجهزة التليفزيون أو شاشات الكمبيوتر باإلضافة إلى الزجاج المكسور في حقائب أو صناديق مغلقة.

ماذا سُتحضر

كيف ُتجهز المواد لهذا الحدث

إذا لم تتمكن من وضعها بحالة التخلص األمن، فيمكنك اللجوء لهذه البدائل.
 األجهزة المنزلية: يرجى إزالة البطاريات قبل تدويرها بجانب الطريق.

 غير مسموح به في الحاالت األمنة.

الطالء المطاط: اترك الطالء يجف كما تفعل مع القمامة، ويمكنك إعادة استخدام 
حاويات الطالء الفارغة على جانب الطريق،  أو إحضار الطالء المطاط  إلى أحد 

مواقع جمع المخلفات المنزلية بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك.

الهواتف الجوالة: يمكنك التخلص منها بتسليمها ألحد مزودي الخدمات 
الالسلكية أو إحضارها ألحد مواقع جمع المخلفات المنزلية بقسم الصرف 

الصحي بمدينة نيويورك.

زيت المحرك: يمكنك إحضاره ألحد محطات الخدمة مع تغيير الزيت أو إحضاره 
ألحد مواقع جمع المخلفات المنزلية بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك. 

المحاقن والواخزات: يرجى التخلص منها بتسليمها ألي مشفى أو دار رعاية 
بوالية نيو يورك وحفظها بحاويات ملغقة بإحكام ومزودة بوسم يوضح 

محتوياتها ومقاومة للثقب.

 thermostat-recycle.org ترموستات ومقاييس الحرارة: قم بزيارة
للتعرف على المواقع أو إحضارها إلى أحد مواقع جمع المخلفات المنزلية بقسم 

الصرف الصحي بمدينة نيويورك. 

اإلطارات: يمكنك إعادتها إلى  الشركات التي تبيعها أو إحضارها إلى أحد مواقع 
جمع المخلفات المنزلية بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك أو إلى أي مرآب 

بقسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك. غير  مسموح به في الحاالت اآلمنة. 

ال ُيسمح باألجهزة المنزلية
 ال ُيسمح بمكيفات الهواء
 أو أجهزة إزالة الرطوبة

أو الثالجات

ال ُيسمح 
باإلطارات 
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