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   الحدائق نفايات لرفع خاصة خدمة تقدم البلدية
 
 ماي ف
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ي  لمنازلابجانب  حدائقالنفايات  رفعخدمة لتوفير  مرة أخرى تخطط المدينة - (2020أبريل  29)لكسنغتون، كنتاك  
ف 

 .دارة النفاياتالتابعير  ل  زبائنها ل هذا الشهر  المناطق السكنية

 جمعالبلدية لخدمة الب مشمولير  ال األشخاصلكل  حدائقنفايات ال رفعب، ماي 13األربعاء يوم جمع النفايات أطقم ستقوم 

مجير   قمامةال  رفعسيتم فيومي الخميس والجمعة النفايات  رفعالبلدية ل خدمةالالمعنيير  ب سكانأما اليومي االثنير  والثالثاء. المير

 .ماي 20 األربعاءيوم  ائقهمحدنفايات 

ا أ
ً
ي الحدائق  نفايات رفعوقفت المدينة مؤقت

ي ال المناطقف 
رفعون الذين ي النفايات إدارة عمالمارس لحماية  23سكنية ف 

ليةالقمام ا  ات المي  
ً
 .للمجتمع أساسية، وهي خدمة أيض

ايتتق ة واألشغال العامة: "لقد راجعنا إمداداتنا من معدات الحماية الشخصية ، مفوضة قسم جودة البيئول نانسي أولير

ا كافًيا ل
ً
مجةويسعدنا أن نعلم السكان أن لدينا مخزون  حدائق الستالم نفايات الثان موعد  ير

 
 هذا الربيع". "نحن ن
 
 ق
 
أنه عىل مر  ر  د

 السنير  
 
نامج الذي يحول نفايات ال هذا المواطنير  العديد من  ب  ح  ، أ ي حدود من المكب.  حدائقالير

ي تسمح لنا تنا اإمكانيو ف 
الت 

نامج ب ي نفس الوقت الذي  دعم هذا الير
ي  فيه حمي نف 

ي تقديم  أن نستمر  ، يسعدنا  COVID-19 من إدارة النفايات عمالنا ف 
ف 

 "النفايات رفعخدمات 
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 : منها لتخلصل خياراتالان العديد من للسك، الحدائقنفايات رفع ل ةالمعتادخدمات الاف يتم استئن  غاية أنىلإ 

   مخلفات الحدائق إىل غاية إستئناف عملية رفع النفاياتبالحتفاظ 

 

 م  ترك  نيمك 
 
 خ
 
وتقطيعها بآلة قص األوراق المتساقطة المتأخرة  جميعويمكن ت أرضية حديقتكالعشب عىل  قصفات ل

ي تسميد الحديقة بشكل طبيعي  العشب وتغطيتها 
 .وتركها عىل األرض. يساعد كل من العشب واألوراق المغطاة ف 

  

  ي ف. ربما يكون األمر أسهل مما تعتقد. العضوي السماد  من كومة  تحضير
ي سلة نفايات تضعها نفس المواد الت 

يقتك يمكن حدف 

ا إضافة عضويالسماد من ال رائعةمنها كومة  تحض   أن
ً
فات ال. يمكنك أيض

ّ
ل
 
خ وقشر  ةالمطحون قهوةالبقايا نباتية مثل الطعام م 

 الموز و 
 
 دهنية.(الطعمة أل جبان أو أل لحوم أو ال اليجب إضافةالتفاح. ) ب  ل

 إدارة النفاياتإىل مرفق  نفاياتال نقلأ Haley Pike المتواجد ب Hedger Lane  4216 

للحمولة ، االثنير  والثالثاء والخميس والجمعة. ال يوجد حد مساء   6صباًحا حت   8من الساعة  هي  Haley Pike عمل مواقيت

ة إيقاف خدمة رفع النفاياتفايمقاطعة سكان تدفع من طرف وال رسوم   . إظهار بطاقة هويةمطلوب ولكن ال. ت خالل في 

  

 ي عربة ال
اء الخاصة نفاياتضع المواد ف  عند مغلقا  عربة النفاياتغطاء  يكون أن يجب – حمولةبك. تأكد من تحديد ال الخض 

 .إخراجها
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