ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ

ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ

rIsweIkilMg
ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼
ਅਤੇ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ

ਆਮ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰ ਚ

ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਾਗਜ਼

ਸਾਰੇ ਢੱ ਕਣ ਹਟਾਓ

ਕੱ ਟ�ੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ

ਚਪਟਾ ਗੱ ਤਾ

ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋ ਰ ਪੀਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ
ਸਾਰੇ ਢੱ ਕਣ ਹਟਾਓ ਸਾਰੇ ਡੱ ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ,
ਧੋ ਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱ ਧਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱੱ ਖੋ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ
1 – 7

ਕੰ ਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰਕੈ ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰ ਗ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਟਕਾਓ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੋ ਲੇ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਡੱ ਬੇ ਵਿੱ ਚ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਟ ਜਾਂ ਬਿੰ ਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਜੀ
ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਤੇ ਚੋ ੜਾਈ 5 ਸੀ. ਮੀ*8 ਸੀ.ਮੀ (2”*3”) ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਸਕਾਟੂ ਨ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲੂ ਕਾਰਟ ਅਤੇ ਬਲੂ ਬਿਨ ਰਿਹਾਈਸ਼ੀ rIsweIkilMg
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਅਣ-ਛਾਂਟੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ rIsweIkilMg ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

rIsweIkilMg ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ

saskatoon.ca/recyclingdepots

ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੈ
 


ਬੈ ਟਰੀਆਂ




ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਗੱ ਦੇ





ਕਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ

ਰਸਾਇਣ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ

 









ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਰਾਨ ਬਚੀ
ਰਹਿੰ ਦ ਖੂੰਦ





ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰਦ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਨ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੌ ਣ ਵਾਲਾ
ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ

ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਵੇ ਗਾ

ਵਿਜ਼ਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਰਿਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਭਾਲ ਕਰੋ
saskatoon.ca/wastewizard

Ć

Ć
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ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਪਰ
ਤੇ ਹੋ ਰ ਸਾਮਾਨ

   



ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ

 



ਕਾਫੀ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ
ਕੱ ਪ, ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ
ਤੇ ਸੂਪ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ



ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਫਾਫੇ ਤੇ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈ ਚ ਫਿਲਮ





ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ

ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਘਰ
ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ

 



ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਨੇ



ਸਟਾਇਰੋ ਫੋ ਮ

