
 Queens 
 ہفتہ، 9 ستمبر

10am–4pm (بارش يا دهوپ)

Astoria Park کی پارکنگ الٹ
19th St اور Hoyt Ave

کاريں 21st Street پر Ditmars Blvd سے داخل ہوتی ہيں
عوامی سواريوں سے آنے والے مکينوں کے ليے پيدل چلنے کا عالقہ دستياب ہے

 Brooklyn 
اتوار، 17 ستمبر

10am–4pm (بارش يا دهوپ)

Floyd Bennett Field 
Flatbush Ave/Marine Pkwy

 کاريں Flatbush Ave سے داخل ہوتی ہيں اور بائيں مڑ کر مرکزی 
داخلی راستے پر چلی جاتی ہيں جو ٹول والے ُپل کے بالکل ساته ہی ہے 

 Manhattan 
 اتوار، 24 ستمبر

10am–4pm (بارش يا دهوپ)

Union Square, North Plaza 
Park Ave South اور Broadway کے درميان، 17th St کی جنوبی سمت

کاريں Park Ave South اور 20th St سے آتی ہيں
عوامی سواريوں سے آنے والے مکينوں کے ليے پيدل چلنے کا عالقہ دستياب ہے

 Bronx 
 بروز ہفتہ، 7 اکتوبر

10am–4pm (بارش يا دهوپ)

Orchard Beach پارکنگ الٹ
کاريں Park Dr سے آخر کی طرف جاتی ہيں

 Staten Island 
 بروز ہفتہ، 21 اکتوبر

10am–4pm (بارش يا دهوپ)

 Midland Beach پارکنگ الٹ
Hunter Ave اور Father Capodanno Blvd

کاريں Slater Blvd کی طرف سے آتی ہيں

SAFE تلفی کے واقعات

اپنے گهر کی نقصان ده مصنوعات سے بحفاظت چهٹکارا پائيں۔

| کال کريں 311  nyc.gov/safedisposal 
NYCsanitation 

#SAFEdisposal

 تازه ترين معلومات کے ليے nyc.gov/safedisposal پر جائيں کيونکہ مزيد تقريبات 
طے کی جاتی ہيں۔

آتش گير خود حرکی اليکٹرانکسمحلل
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صرف NYC رہائشی ويسٹ قبول کيا جائے گا۔ کسی کمرشل گاڑيوں کو اجازت نہيں دی جائے گی۔ رہائشيوں کے ليے الزم ہے کہ NYC رہائش کا ثبوت مہيا کريں 
(NYS ڈرائيور الئسنس، يوٹيليٹی بل وغيره)۔ مزيد معلومات کے ليے، براِه کرم ديکهيں nyc.gov/safedisposal۔

CFC/Freon والے برقی آالت (ريفريجريٹر، ايئرکنڈيشنر اور نمی ُربا): 
CFC ہٹاؤ کے ليے ايک وقِت مالقات لينے کے ليے 311 پر کال کريں، 

پهر گزرگاه کے کنارے پر ری سائيکل کريں۔ SAFE ايونٹس پر قبول نہيں 
کيا جاتا۔

گاڑيوں کی بيٹرياں: کسی بهی سروس اسٹيشن پر واپس کريں يا کسی 
 DSNY آٹو سپالئی سٹور پر جو انہيں فروخت کرتا ہے، يا ايک
Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔

بيٹرياں: دوباره چارج ہونے والی بيٹرياں ايک خورده فروش کے پاس چهوڑ 
 DSNY Household جائيں جو انہيں فروخت کرتا ہے۔ کوئی بهی بيٹری

Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔ 

 ،Lowe’s ،Home Depot کسی بهی :(CFLs) کمپيکٹ فلوريسنٹ بلب
 DSNY Household Special پر چهوڑ ديں، يا ايک Ikea يا

Waste Drop-Off Site پر الئيں۔

 Lower East Side Ecology Center e-waste :اليکٹرانکس
events, Best Buy, Staples, Goodwill, Salvation Army, يا 
 DSNY پر چهوڑ ديں، يا ايک Gowanus E-waste Warehouse
Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔ پابنديوں 
 e-cycleNYC يا فيسوں کا اطالق ہو سکتا ہے۔ اپارٹمنٹس والی عمارتيں

کے ليے سائن اپ کر سکتی ہيں۔ مزيد معلومات کے ليے، براِه کرم ديکهيں 
nyc.gov/electronics۔

زہر خورانی 
ميں مدد کی 

ہيلپ الئن
اگر آپ کے خيال ميں 
گهر کے ايک فرد يا 

پالتو جانور نے کوئی 
نقصان ده پراڈکٹ کها لی 

 NYC Poison ،ہے
Control Center کو 

 اس نمبر پر کال کريں 
1222-222-800-1 يا

212-POISONS 
(7667-764-212)۔

طبی اشياءگهريلو مصنوعاتاليکٹرانکسگاڑيوں کی مصنوعات

کيا آپ کو يقين نہيں ہے کہ آپ کی چيز ايک اليکٹرانک يا آلہ تصور کی جاتی ہے؟ اليکٹرانکس کی ايک فہرست يہاں ديکهيں: nyc.gov/electronics۔

 DANGER, 1 ۔  ان چيزوں کو ديکهيں جن پر
 POISON, WARNING، يا 

CAUTION لکها ہے۔

3 ۔  يقينی بنائيں کہ مصنوعات پر 2 ۔  مصنوعات کو مالئيں مت۔
واضح طور پر لکها گيا ہے۔

4 ۔  تمام ڈبوں کو سخت سے مہر 
بند کريں اور باندهيں۔

مشورے: سرنجيں اور تيز دهار جراحی آالت ايک "تيز دهار آالت" والے ڈبے ميں يا ديگر رسنے سے محفوظ، پهٹنے سے مزاحم ڈبوں ميں باندهنے چاہيئيں اور 
واضح طور پر ان کے اوپر لکها جانا چاہيئے۔ ٹوٹے ہوئے شيشوں والے ٹی وی يا کمپيوٹر مانيٹرز کو عليحده بند تهيلوں يا ڈبوں ميں رکها جانا چاہيئے۔

کيا النا ہے

تقريب کے ليے اشياء کو کيسے باندھا جائے

اگر آپ SAFE تلفی کے واقعات ميں نہيں جا سکتے، تو يہ متبادل آزمائيں۔
گهر ميں استعمال ہونے والے برقی آالت: بيٹرياں نکال ليں اور گزرگاه کے 

ساته ری سائيکل کريں۔ SAFE ايونٹس پر قبول نہيں کيا جاتا۔

ليٹيکس پينٹ: خشک کريں اور رنگ کو بطور کچرا تلف کريں، رنگ کے 
خالی ڈبے گزرگاه کے ساته ری سائيکل کريں، يا ليٹيکس پينٹ کو ايک 

DSNY Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔

موبائل فونز: وائرليس سروس فراہم کنندگان کے پاس چهوڑ جائيں يا ايک 
DSNY Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔

 DSNY موٹر آئل: آئل تبديل کرنے والے ايک سروس اسٹيشن پر الئيں يا ايک
Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔ 

سرنجيں اور تيز دھار جراحی آالت: ايک سختی سے بند کيے يوئے، واضح 
 New طور پر لکهے ہوئے، اور پنکچر ہونے سے محفوظ ڈبے ميں ڈال کر

York State ميں کسی بهی ہسپتال يا نرسنگ ہوم پر چهوڑ جائيں۔

 تهرموسٹيٹس اور تهرماميٹر: مقامات کے ليے
  thermostat-recycle.org ديکهيں، يا ايک

 DSNY Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں۔ 

ٹائر: ايسی دکانوں پر واپس الئيں جو انہيں فروخت کرتی ہيں، يا ايک 
 DSNY Household Special Waste Drop-Off Site پر الئيں، 

يا کسی بهی DSNY گيراج پر الئيں۔ SAFE ايونٹس پر قبول نہيں کيا جاتا۔ 

 کوئی ايئرکنڈيشنرز،کوئی گهريلو آالت نہيں
کوئی ٹائر نہيں نمی ُربا، يا ريفريجريٹر نہيں
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