 GLENORCHYی
سٹ کاؤنسل یک طرف ےس اہم اطالع
تی کوڑے دانوں ےس کوڑا اکٹھا ن
 Glenorchyی
سٹ کاؤنسل اب ن
کرن یک رسوس ررسوع کر ریہ ےہ۔
ی
باغیچ
غذائ آرگینکس،
کھچ غذا ےک لی ےہ ،اور اےس ،Food Organics Garden Organics( FOGO
نیا کوڑے دان
بچ ی
باغیچ ےک کوڑے اور ی
ے
ے
ےک آرگینکس) کوڑے دان کہا جاتا ےہ۔
 FOGOےک ساتھ مجھے کیا ملتا ےہ؟
• پہیوں واال نیا کوڑے دان جس کا ڈھکن تیکھے ن
سب رنگ کا ےہ
باورچ خا ن
کھچ غذا ر ن
کھن یک ٹوکری
ی
•
بچ ی
ن می ی
ن
ن
ی
• گل رس کر کھاد بن جان واےل الئب بیگز کا رول
ہاں ،آپ یہ ن
چبیں
ے
سکی ہی
ڈال

ہاں ،آپ یہ ز
ے
سکت ہی
چییں ڈال
کھچ غذا – گوشت ،ہڈیاں (پکا ہوا یا کچا) ،سمندری غذا ،دودھ یک مصنوعات ،ن
سبیوں اور پھلوں ےک فالتو حےص۔
بچ ی
ی
چھوئ شاخی جو آپےک بازو ےک نچےل حےص ےس زیادہ ی
ی
کٹ ی
باغیچ کا کوڑا – ی
موئ نہ
ہوئ گھاس ،ےپن ،چھال ،خودرو بوٹیاں،
ے
ہوں۔
رس کر کھاد بن جا ن
کاغذ – کاغذ یک ے
کبنی ،کاغذی تولن ،کاغذی نیپکن اور ٹشو ،گل ی
ن واےل ٹیک اوے فوڈ ےک ڈن اور پ نبا ےک ڈن۔
حیوائ کوڑا – پالتو جانوروں ےک بال ،بیل ےک پیشاب پاخا ن
ن
ن ےک لی آرگینک یلب ،پرندوں ےک پنجروں کا گندا کاغذ۔ پالتو جانوروں
ن
ے
کا پاخانہ ڈال سکی ہی لیکن یہ پالسٹک یک تھییل می نہ ہو – اخباری کاغذ یا گل ی
رس کر کھاد بن جان وایل تھییل می لپیٹی۔

نہی ،آپ یہ ن
چبیں
نہی ڈال ے
سکی

نہی ،آپ یہ ز
ے
سکت
چییں نہی ڈال
گھلی واال پالسٹک بیھ نہی) ،ی ی
نہ سخت پالسٹک نہ نرم پالسٹک (بائیو ڈی گریڈیبل ن
نیٹ ،عام ری سائیکل یک
کبا یا لباس ،ی
ی
جا ن
ن وایل ن
ن
روغٹ کاغذ یا پالسٹک می محفوظ کیا ہوا کاغذ ،درختوں یک موئ شاخی یا دورسا کوڑا۔
چبیں،
ی
انتہائ اہم
باورچ خا ن
ن
ن یک ٹوکری یا باہر رکھے  FOGOکوڑے دان می نہ ڈالی – ڈی گریڈیبل ن
مہربائ پالسٹک ےک تھیےل ن
گھلی
ی
اپٹ
براہ
ن
ن
ن
واےل ،بائیو ڈی گریڈیبل گھلی واےل یا 'پودوں ےس بن' تھیےل بیھ نہ ڈالی – ان سب می بیھ پالسٹک ہو سکتا ےہ اور یہ گھلی ےک
بعد مائیکرو پالسٹکس می بدل ے
سکی ہی جو ماحول ےک لی بہت خراب ہی۔

کیا ہوتا ےہ؟
عام رسوس
 17فروری  2020ےس FOGOکوڑا ےل جا ن
ن کا کام ررسوع ہوگا۔
ہفی می  FOGOکوڑے دان خایل کیا جا ی
اٹھائ ے
ی
جائ ہ ،اس ےک بعد واےل ے
ے
ن گا۔
ہفی ےک جس دن آپکا کوڑا اور ری سائیکلنگ اکٹیھ
ے
مثال

ےک طور پر اگر آپکا کوڑا اور ری سائیکلنگ پیر  10فروری کو اٹھائی جا رہی ہے تو آپکا  FOGOکوڑے دان پیر  17فروری کو
خالی کیا جائے گا۔
اگر آپکے کوڑے اور ری سائیکلنگ کے کوڑے دان  17فروری سے شروع ہونے والے ہفتے میں خالی کیے جانے ہیں تو اس سے
اگلے ہفتے میں آپکا  FOGOکوڑے دان خالی کیا جائے گا۔

ز
کرن واےل یونٹ
ایک کوڑے دان کو مل کر استعمال
اگر آپ ایےس یونٹ می ے
رہن ہی جو دورسے یونٹوں ےک ساتھ مل کر کوڑے دان استعمال کرتا ےہ تو آپکا  FOGOکوڑے دان منگل کو خایل کیا
جا ی
ے
(ہفی می  2بار)۔
ن گا اور کوڑے اور ری سائیکلنگ ےک کوڑے دان جمےع کو خایل کی جائی ےک۔
مثال

ےک طور پر اگر آپ کئی یونٹوں والی عمارت میں رہتے ہیں جہاں مل کر کوڑے دان استعمال کیے جاتے ہیں تو آپکا کوڑا ہفتے میں
دو بار اٹھایا جائے گا۔  FOGOہر منگل کو اٹھایا جائے گا ،عام کوڑا اور ری سائیکلنگ ہر جمعے کو اٹھائی جائے گی۔

سمجھن می مدد ن
ن
ن
دیکھن ےک لی  wastestartswithu.com.auویب سائیٹ پر جائی۔
کرن وایل وڈیوز
مزید معلومات اور طریقہ

اردو | Urdu

