ر
الحضية فايت
حكومة لكسينغتون والمقاطعة

مكتب رئيسة البلدية
ليندا غورتون
رئيسة البلدية

البلدية تقدم خدمة خاصة لرفع نفايات الحدائق ف ماي
Lauren Monahan, Environmental Initiatives Specialist
Division of Waste Management
Office: (859) 280-8578
Cell: (859) 327-7571
wastemanagement@lexingtonky.gov

لتوفي خدمة رفع نفايات الحدائق بجانب المنازل يف
لكسنغتون ،كنتاك ( 29أبريل  - )2020تخطط المدينة مرة أخرى
ر
التابعي لدارة النفايات.
المناطق السكنية هذا الشهر لزبائنها
ر
مشمولي بالخدمة البلدية لجمع
ستقوم أطقم جمع النفايات يوم األربعاء  13ماي ،برفع نفايات الحدائق لكل األشخاص ال
ر
يوم الخميس والجمعة فسيتم رفع
االثني والثالثاء .أما السكان
يوم
ر
ر
المي ر
القمامة ر
المعنيي بالخدمة البلدية لرفع النفايات ي
مجي ي
نفايات حدائقهم يوم األربعاء  20ماي.
ً
أوقفت المدينة مؤقتا رفع نفايات الحدائق يف المناطق السكنية يف  23مارس لحماية عمال إدارة النفايات الذين يرفعون
ً
وه خدمة أساسية للمجتمع.
القمامات الميلية أيضا ،ي
أوليايت ،مفوضة قسم جودة البيئة واألشغال العامة" :لقد راجعنا إمداداتنا من معدات الحماية الشخصية
تقول
نانس ر
ي
ً
ويسعدنا أن نعلم السكان أن لدينا مخزونا ً
كافيا ل ريمجة موعد ثان الستالم نفايات الحدائق هذا الربيع"" .نحن نقدر أنه عىل مر
الت تسمح لنا
السني ،أحب العديد من
المواطني هذا ر
ر
ر
الينامج الذي يحول نفايات الحدائق من المكب .و يف حدود إمكانياتنا ي
حم فيه عمالنا يف إدارة النفايات من  ، COVID-19يسعدنا أن نستمر يف تقديم
بدعم هذا ر
الينامج يف نفس الوقت الذي ن ي
خدمات رفع النفايات"
تابعوا رئيسة البلدية غورتون من خالل:
www.facebook.com/MayorGorton www.twitter.com/MayorGorton
www.lexingtonky.gov
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إىل غاية أن يتم استئناف الخدمات المعتادة لرفع نفايات الحدائق ،للسكان العديد من الخيارات للتخلص منها:
 الحتفاظ بمخلفات الحدائق إىل غاية إستئناف عملية رفع النفايات
 يمكن ترك مخلفات قص العشب عىل أرضية حديقتك ويمكن تجميع األوراق المتساقطة المتأخرة وتقطيعها بآلة قص
طبيع.
العشب وتغطيتها وتركها عىل األرض .يساعد كل من العشب واألوراق المغطاة يف تسميد الحديقة بشكل
ي
الت تضعها يف سلة نفايات حديقتك يمكن

ر
تحضي كومة من السماد العضوي .ربما يكون األمر أسهل مما تعتقد .فنفس المواد ي
ً
أيضا إضافة مخ ّلفات الطعام النباتية مثل بقايا القهوة المطحونة ر
وقش
أن تحض منها كومة رائعة من السماد العضوي .يمكنك
الموز ولب التفاح( .اليجب إضافة اللحوم أو ألجبان أو ألطعمة الدهنية).
 أنقل النفايات إىل مرفق إدارة النفايات  Haley Pikeالمتواجد ب 4216 Hedger Lane
ً
االثني والثالثاء والخميس والجمعة .ال يوجد حد للحمولة
صباحا حت  6مساء،
ه من الساعة 8
ر
مواقيت عمل  Haley Pikeي
وال رسوم تدفع من طرف سكان مقاطعة فايت خالل فية إيقاف خدمة رفع النفايات .ولكن المطلوب إظهار بطاقة هوية.
 ضع المواد يف عربة النفايات الخضاء الخاصة بك .تأكد من تحديد الحمولة – يجب أن يكون غطاء عربة النفايات مغلقا عند
إخراجها.
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