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GLENORCHY سٹی کاؤنسل یک طرف ےس اہم اطالع 

Glenorchy ن کوڑے دانوں سٹی کاؤنسل ا ۔   ےسب تی  وع کر ریہ ہے  کوڑا اکٹھا کرنن یک رسوس رسر

، اور اےس  بچی کھچی  نیا کوڑے دان باغیچے ےک کوڑے اور  ، باغیچے سآرگینک، غذائی FOGO  (Food Organics Garden Organicsغذا ےک لی  ہے

۔  کوڑے دان(  سےک آرگینک  کہا جاتا ہے

FOGO ؟  ےک ساتھ مجھے کیا ملتا ہے

ن رنگ کا ہے  •  پہیوں واال نیا کوڑے دان جس کا ڈھکن تیکھے سب 

 رکھنن یک ٹوکری ا غذبچی کھچی باورچی خانن می   •

 گل رسی کر کھاد بن جانن واےل الئبن بیگز کا رول •
 

یں ڈال سکتے ہی   ز  ہاں، آپ یہ چی 

ی  – ا غذبچی کھچی  ن  وں اور پھلوں ےک فالتو حےص۔گوشت، ہڈیاں )پکا ہوا یا کچا(، سمندری غذا، دودھ یک مصنوعات، سب 

، چھال، خودرو بوٹیاں، چھوئی شاخی  جو آپےک  –کوڑا باغیچے کا   ےس زیادہ موئی نہ  بازو ےک نچےل حےص کٹی ہوئی گھاس، پنے
 ہوں۔

، کاغذی نیپکن اور ٹشو، گل رسی کر کھاد بن جانن واےل ٹیک اوے فوڈ ےک ڈن  اور پ  –کاغذ  ، کاغذی تولن  نی  ن کاغذ یک کبے ۔ب   ا ےک ڈن 

، پرندوں ےک پنجروں کا گندا کاغذ۔ پالتو جےک پیشاب پاخانن پالتو جانوروں ےک بال، بیل  –کوڑا حیوائن   انوروں ےک لی  آرگینک لبی
۔ –ہو  نہکا پاخانہ ڈال سکیے ہی  لیکن یہ پالسٹک یک تھییل می    اخباری کاغذ یا گل رسی کر کھاد بن جانن وایل تھییل می  لپیٹی 

 

 

یں نہی   ز  ڈال سکتے نہی  ، آپ یہ چی 

، عام ری سائیکل یک گھلین واال   ڈی گریڈیبلبائیو نہ سخت پالسٹک نہ نرم پالسٹک ) ا یا لباس، نیٹی ی (، کبی پالسٹک بیھ نہی 
یں، روغٹن کاغذ یا پالسٹک می  محفوظ کیا ہوا کاغذ، ن  وایل چب 

 موئی شاخی  یا دورسا کوڑا۔ درختوں یک جانن

 انتہائی اہم 

گھلین  ڈی گریڈیبل    –می  نہ ڈالی   کوڑے دان  FOGOرکھے براہ مہربائن پالسٹک ےک تھیےل اپٹن باورچی خانن یک ٹوکری یا باہر 
' تھیےل بیھ نہڈی گریڈیبل  واےل، بائیو  پالسٹک ہو سکتا ہے اور یہ گھلین ےک   بیھ ان سب می   – ڈالی   گھلین واےل یا 'پودوں ےس بنن

۔  بعد مائیکرو پالسٹکس می  بدل سکیے ہی  جو ماحول ےک لی  بہت خراب ہی 
 

؟  کیا ہوتا ہے

 عام رسوس 

وع ہوگا۔ FOGOےس 2020فروری  17  کوڑا ےل جانن کا کام رسر

، اس ےک بعد واےل ہفیے   ۔نی گا یا جاکوڑے دان  خایل ک   FOGOمی  ہفیے ےک جس دن آپکا کوڑا اور ری سائیکلنگ اکٹیھ اٹھائی جائے ہے

فروری کو  17پیر کوڑے دان   FOGOفروری کو اٹھائی جا رہی ہے تو آپکا 10اگر آپکا کوڑا اور ری سائیکلنگ پیر  ےک طور پر مثال

 خالی کیا جائے گا۔ 

ہیں تو اس سے   سے شروع ہونے والے ہفتے میں خالی کیے جانےفروری  17دان  کوڑےکے اور ری سائیکلنگ  ےکوڑ  کےاگر آپ

 خالی کیا جائے گا۔ کوڑے دان   FOGOآپکااگلے ہفتے میں 

 یونٹ کو مل کر استعمال کرنز واےل   کوڑے دان ایک  

منگل کو خایل کیا کوڑے دان   FOGOاستعمال کرتا ہے تو آپکا کوڑے دان ےک ساتھ مل کر   وںآپ ایےس یونٹ می  رہنے ہی  جو دورسے یونٹاگر 
 جمےع کو خایل کی  جائی  کوڑے دان اور ری سائیکلنگ ےک   جانی گا اور کوڑے

 
 بار(۔ 2۔ )ہفیے می  ےک

 
 استعمال کیے جاتے ہیں تو آپکا کوڑا ہفتے میںکوڑے دان والی عمارت میں رہتے ہیں جہاں مل کر  وںاگر آپ کئی یونٹ ےک طور پر  مثال

 ہر منگل کو اٹھایا جائے گا، عام کوڑا اور ری سائیکلنگ ہر جمعے کو اٹھائی جائے گی۔  FOGOگا۔  بار اٹھایا جائے دو
 

۔ wastestartswithu.com.auمزید معلومات اور طریقہ سمجھنن می  مدد کرنن وایل وڈیوز دیکھنن ےک لی    ویب سائیٹ پر جائی 

یں  ن ہاں، آپ یہ چب 

سکیے ہی  ڈال   

یں  نہی   ن ، آپ یہ چب 

ڈال سکیے نہی    


