
ठूला उपकरणह�: ठूला उपकरणह�, ज�तै �ायर, एसी, वा तातो पानीको �हटरह� ज�ता
सामानको ला�ग अनलाइन, वा �ड.�प.ड��यु.को काया�लयमा (चेक, �े�डट, डे�बट, वा मनी
अड�र�ारा - �ड.�प.ड��यु.को काया�लयमा नगद छैन), वा �सट� हलमा (नगद प�न ठ�क छ)
�नय�मत काया�लय समयमा $२५ को सेतो ��टकर उपल� ��छ।  
�टभी र क�युटर म�नटरह�: �न:शु�क कब�साइड �पकअपको समय ता�लका बनाउनका लागी
३११ मा फोन गनु�होस्, वा ह�तामा काया�लय समयका �दनह�मा �ड.�प.ड��यु. (१ �या�न रोड)
मा आफ�  पुया�उन जानुहोस्। 
फ�न�चर/ग�ाह�: ��त ह�ता �ई व�तुह�मा सी�मत छ। फोहोरको साथ कब�साइड रा�नुहोस्। 
�ब�ु�तय सामानका फोहोरह�: साना उपकरणह� (ज�तै टो�टरह�), र ई-फोहोरह� (ज�तै
क�युटर उपकरणह�, डी�भडीह�, र कड�ह�) पुनः�योग गन� �म�ने गरी �ड.�प.ड��यु.मा
ह�ताको �नय�मत काया�लय समयमा �याउनु होस्। (यस अव�धमा तपाँईको साथमा समर�भल
�स�टको �नवासी भएको �माण �याउनुहोस्।) 

�वशेष व�तुह� न� गन� �दशा-�नद�शह� 

बा�स�दाह�ले ग�ा उठाएर लाने समय ता�लका बनाउन ३११ मा (वा ६१७-६६६-३३११) मा फोन गरेर,
वा सामा�जक स�ाल माफ� त अ��म स�क�  गनु�पछ�। समा�जक स�ाल, ३११ एप, वा
www.somervillema.gov/311 माफ� त ३११ मा पु�न स�नु �नेछ।
ग�ा/ब�स ��ङ �नय�मत फोहोर उठाउने �दनको एक �दन प�छ एक अपवाद स�हत कब�साइडबाट
उठाइनेछ। शु�बार फोहोर उठाईएका बा�स�दाह�को ग�ाह� प�न शु�बार नै उठाइनेछ। 
ग�ाह� उठाएर लानका लागी उ� �दन �बहान ७:०० बजे नै बा�हर रा�नुपछ�। उनीह� रात पनु� अगावै
साँझ ४:०० बजे स�म बा�हर आउन स�छन्।  
कुनै प�न ओ�ानमा �करा वा उडुस परेर सं��मत भएको छ भने ग�ालाई फोहोर फा�ने �दनमा �नय�मत
फोहोरका साथमा फा�नु पछ�।
यो सेवा ती घरप�रवारह�का ला�ग मा� उपल� छ जसमा �स�टको �व��त फोहोर सङ्कलन
सेवाह� उपल� छन्।

पुन:�योगी फोहोरमा ग�ा

 

पुनः�योग यो�य फोहोर �ाव�ापन 
समर�भल जीरो-सट� �नलो काट�मा तपाँ�को सबै पुनः�योग यो�य 

फोहोर �ससा, धातु, तथा �ला��टक रा�नुहोस्। 

धातु, तथा �ला��टक रा�नुहोस्।
कृपया सबै व�तुह� खाली तथा सफा गनु�होस्। कुनै प�न व�तुह� २ इ�च भ�दा सानो छैन, ज�तै बोतलका
खुकुला �बक�ह�। थप जानकारीका लागी www.somervillema.gov/wizard मा जानुहोस्।

�न�न सामानह� पुन:�योग यो�य फोहोर फा�ने भाडामा हा�न अनुम�त �दईएको छैन।

फोहोरमा नहा�नुहोस्।

कपडा र सहायक साम�ीह�: कपडा, जु�ा, र अ�य
कपडाका झोलामा वा ब�द काड�बोड� ब�समा
पुन:�योग वा पुन:�योगको ला�ग भनी उ�लेख गरी
कब�साइड रा�नुहोस्। सामान उठाएर लानका लागी
८६६-८३५-५०६८ मा �स�ल �रसाइ��ल�लाई
स�क�  गरेर वा www.simplerecycling.com मा
गएर प�हले समय तय ग�रनुपछ� वा �ानीय परोपकारी
सं�ाह�लाई उ� व�तुह� दान गन� स�नु �नेछ। 
 
 याड�का फोहोरह�: याड�का फोहोर उठाउने ह�तामा
तपा�को फोहोर उठाउने �दनमा कब�साइड रा�नुहोस्
(�याले�र हेनु�होस्), वा �ड.�प.ड��यु.मा काया�लय
समयका �दनह�मा वष�भर नै छोड्न स�नु �नेछ।
(यसका लागी तपाँईले साथमा समर�भलको वा�स�दा
भएको �माण �याउनु होस्)। कागजको झोलामा
(�ला��टक होइन!) वा �यारेलह�मा "याड� वे�ट मा�"
��टकर राखेर भ�डार गनु�होस्। �खका हाँगाह�लाई ३
फ�ट x ३�फटको मुठा बनाएर बाँ�नुहोस्।
��टकरह�को ला�ग ३११ मा स�क�  गनु�होस्।

http://www.somervillema.gov/311
http://www.somervillema.gov/wizard
http://www.simplerecycling.com/

