द सिटी अफ एरी
2022 रिसाइक्लिङ गाइड
रोकिनुहोस् ! यी
सामग्रीहरूलाई फोहोर
फाल्ने भाँडोमा राख्नुहोस्

स्टाइरोफोम
खानेकुरा लागक
े ा सामग्रीहरू
प्लास्टिक कप, टब वा खल
े ौनाहरू

यी सामग्रीहरूलाई कर्बमा
रिसाइकल गर्ह
नु ोस्

यी सामग्रीहरूलाई अन्यत्रै
रिसाइकल गर्ह
नु ोस्*

कागज

घुम्ने ढक्कन भएको कुनै पनि प्लास्टिकको कन्टेनर; ढक्कनलाई निकालेर फोहोर
फाल्ने भाँडोमा फाल्नुहोस्

सिसा
प्लास्टिकका झोलाहरू
प्रेस्क्रिप्सन तथा चिकित्सकीय फोहोर
रसायनहरू वा घरबाट निक्लने खतरनाक फोहोर

कार्डबोर्ड

*

पत्रपत्रिका, कार्यालयका कागज, म्यागेजिनहरू

प्लास्टिक

कोरोगेटेड कार्डबोर्ड, पेपर बोर्ड

धातक
ु ा डब्बाहरू

खानेकुराका डब्बाहरू, पेयपदारक
्थ ा डब्बाहरू
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यी सामग्रीहरू कहाँ रिसाइकल गर्ने र अरू धेरै कुराहरू
cityof.erie.pa.us/recycling
मा थाहा पाउनुहोस् वा (814) 870-1450 मा फोन
गर्नुहोस् ।

रिसाइक्लिङ कार्यक्रमहरू
को: सिटीका निवासीहरू मात्र । फोटो सहितको परिचयपत्र आवश्यक पर्छ ।
के: रिसाइक्लिङका लागि उपयुक्त दिनमा गाडी चलाएर जानुहोस् र विद्त
यु ीय सामग्री
वा टायरहरू छोडेर आउनुहोस् ।

सामग्रीहरूलाई कर्बमा
कसरी रिसाइकल गर्ने

कहाँ: City of Erie Municipal Garage Complex
1926 Holland Street.

टायरको रिसाइक्लिङ
शनिबार, मई 7, बिहान 9 बजदे ेखि दिउँसो 1 बजस
े म्म
प्रति निवासी 6 वटा टायर । यात्रु बोक्ने गाडी र लाइट ट्रकका टायरहरू मात्र । रिमहरू
स्वीकार गरिन्न ।

विद्त
यु ीय सामग्रीहरूको
रिसाइक्लिङ
शनिबार, मई 7, बिहान 9 बजदे ेखि दिउँसो 1 बजस
े म्म
स्वीकार्य सामग्रीहरू: टिभी, कम्प्युटर, मोनिटर, किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, स्पिकर,
ट्याब्लेटहरू ।

ठोस फोहोर सङ् कलन गरिने रातहरूमा फोहोर
फाल्ने भाँडोका साथै स्पष्ट देखिने रिसाइक्लिङ
झोलाहरू वा निलो बिनहरूलाई कर्बसाइडमा
राख्नुहोस् ।
निलो झोलाहरू स्वीकार्य हद
ुँ ैनन् ।
आवासीय रिसाइक्लिङका लागि स्पष्ट देखिने प्लास्टिकका झोला वा निलो बिनहरू
प्रयोग गर्नुहोस् ।
सिटी अफ एरीद्वारा निलो बिनहरू उपलब्ध गराइँदैन ।
फाल्ने फोहोरहरूलाई रिसाइकल गर्न मिल्ने सामग्रीहरूसँग नमिसाउनुहोस् ।
त्यसरी फोहोर भइसकेपछि रिसाइकल गर्न मिल्ने सामग्री सामग्रीहरूलाई छु ट्याउन
मिल्दैन र पूरै झोलालाई फोहोर फाल्ने भाँडोमा फाल्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले किन कम
प्लास्टिक स्वीकार
गरिरहक
े ा छौं ?
यस समयमा सिटी अफ एरीको रिसाइक्लिङ भेन्डरले प्लास्टिक बोतल,
जग वा घुम्ने ढक्कन भएका जारहरू मात्र स्वीकार गर्न सक्छन् । ढक्कन
लगायतका प्लास्टिकका अन्य सबै सामग्रीहरू फोहोर फाल्ने भाँडोमा
फाल्नुहोस् ।
वैश्विक बजारका अवस्थाहरूले गर्दा रिसाइकल गरिएको प्लास्टिकको माग
कम छ । प्लास्टिकका अन्य सामग्रीहरूलाई विदेशमा पठाइने गरिन्थ्यो
तर अहिले तिनीहरूलाई स्वीकार गरिएको छै न । हामीले चाँडै अन्य
विकल्पहरू हुन्छन् भन्ने आशा गरेका छौं ।

हामीले अहिले आएर
सिसालाई किन स्वीकार
गरिरहक
े ा छैनौं ?
रिसाइकल गर्न सकिने अन्य सामग्रीहरूसँग मिसाउँदा सिसा फुट्ने गर्छ
र झोलामा रहने सिसाको कन्टेनर र अन्य सामग्रीहरू गरेर दुवै कुराहरू
बिग्रिने गर्छन् । त्यसरी फोहोर भइसकेपछि हाम्रो रिसाइक्लिङ भेन्डरले ती
सामग्रीहरूलाई छु ट्याउन सक्दैनन् र पूरै झोलालाई फोहोर फाल्ने भाँडोमा
फाल्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी तपाईंलाई आफ्नो सिसालाई निजी रिसाइक्लिङ फसिलिटीमा रिसाइकल
गर्न प्रोत्साहित गर्छौं जसलाई अनलाइनमा cityof.erie.pa.us/recycling
मा भेटाउन सकिन्छ । अन्यथा, आफ्नो सिसालाई सावधानीपूर्वक ठोस फोहोर
फाल्ने भाँडोमा फाल्नुहोस् ।
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सिटी हलमा कसलाई फोन गर्ने भनेर थाहा छै न ? सिटिजन रेस्पोन्स सेन्टर: (814) 870-1111

कम्पोस्ट
सङ् कलन

पातपतिङ् गर
सङ् कलन

आइतबार, मार्च 13 देखि बिहीबार, डिसेम्बर 8 सम्म

आइतबार, अक्टोबर 2 देखि बिहीबार, डिसमे ्बर 8 सम्म

खुला कडा कन्टेनरहरू (50 पाउण्ड सीमा) वा टुक्रिएर माटोमा मिल्ने खैरो रङको
कागजी (लन एण्ड लिफ) झोलाहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।

टुक्रिएर माटोमा मिल्ने योग्यताका लागि ASTM D6400 मापदण्डहरू पूरा
गर्ने टुक्रिएर माटोमा मिल्ने (हल्का हरियो रङका) प्लास्टिक झोलाहरूलाई
पातपतिङ् गरको मौसमका बेला प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

स्वीकार्य कम्पोस्टमा घाँस, मोअर मेसिनले काटेको घाँस, काँटा वा झाडीको बार
छाँटकाँट गर्दा निक्लेको घाँसपात, साना हाँगा र पातपतिङ् गरहरू पर्दछन् ।

सिटी अफ एरीको तयार कम्पोस्ट
दिइने स्थानहरू:
वेस्टसाइड– प्रत्येक बिहीबार:
• ब्राबने ्डर पार्क : वेस्ट 21st स्ट्रिट र एमर्सन एभेन्यु
• सि. फ्रान्सिस हेगर्टी पार्क : वेस्ट 32nd स्ट्रिट र शेपर एभेन्यु

इस्टसाइड – प्रत्येक शुक्रबार:
• जोसेफ वाल्जाक पार्क : इ. ग्राण्डभ्यु बुलभर्ड र एलन ड्राइभ
• रोजर यङ् ग पार्क : इस्ट 18th स्ट्रिट र डाउनिङ एभेन्यु

खुला कडा कन्टेनरहरूलाई पनि पातपतिङ् गरको सङ् कलनका प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कार्डबोर्ड बक्सहरू वा टुक्रिएर माटोमा नमिल्ने अन्य कुनै पनि ठोस वा रिसाइक्लिङ
झोला प्रयोग नगर्नुहोस् ।
पातपतिङ् गरलाई शहरका सडकहरूमा जम्मा गरेर नराख्नुहोस् । यसले कार,
मोटरसाइकल, साइकल यात्रु, पैदल यात्रु र दौडने मानिसहरूका लागि खतरनाक
स्थिति सिर्जना गराउँछ । भिजेका पातपतिङ् गरले चिप्लिने स्थिति गराउन सक्छन् ।
सुख्खा पातपतिङ् गरमाथि पार्क गरिएका कारहरूमा आगो लाग्न सक्छ ।
पाल्तु जनावरले गर्ने फोहोरमैला वा बिरालोलाई दिसापिसाब गर्न राखिने क्याट
लिटरलाई पातपतिङ् गरमा नहाल्नुहोस् ।
घाँस र पातपतिङ् गरलाई ठोस फोहोरमैला फाल्ने ठाउँमा नहाल्नुहोस् ।

• वालेस स्ट्रिट प्लेग्राउण्ड: फ्रन्ट र वालेस स्ट्रिटहरू

होलिडे ट्रि सङ् कलन
डिसेम्बर 25, 2022 देखि जनवरी 19, 2023 सम्म
नियमित सङ् कलन रातहरूमा कर्बसाइडमा राख्नुहोस् ।

ठू लो सामग्रीको
सङ् कलन
ठू लो सामग्रीको सङ् कलन प्रयोग गर्न नसकिने, भाँचिएका वा बिग्रिएका त्यस्ता
सामग्रीहरूका लागि हो जो घरमा ठोस फोहोरमैला फाल्न नियमित प्रयोग गर्ने
झोलाहरूमा अटाउनेभन्दा एकदमै ठू ला हुन्छन् ।

अनलाइनमा वा फोनमार्फ त ठू लो सामग्रीको
सङ् कलनका लागि दर्ता गराउनुहोस्:
वेबसाइट: cityof.erie.pa.us/largeitempickup
फोन: (814) 870-1550
• अनुरोधहरूको समयलाई ठोस फोहोर उठाउने नियमित रातको अर्को उपलब्ध
मिति अनुसार तय गरिनेछ ।
• दर्ता भएका सबै अनुरोधहरूले कन्फर्मेसन नम्बर र मिति प्राप्त गर्नेछन् ।
• कन्फर्मेसन नम्बर र मितिबिना कुनै पनि सामग्रीलाई सङ् कलन गरिने छै न ।
• कन्फर्मेसन नम्बरबिना वा भिन्न मितिमा सामग्रीहरू राख्दा त्यसलाई
गैरकानुनी डम्पिङ भनिन्छ । त्यसरी गैरकानुनी रूपमा सामग्रीहरू फाल्ने
उल्लंघनकर्ताहरूले साइटेसन प्राप्त गर्नेछन् ।

ठू लो सामग्रीको सङ् कलनमा
स्वीकार्य सामग्रीहरू:
काउच, कुर्सी, म्याट्रेस, ड्स
रे र, ल्याम्प (बत्ती), टेबलहरू

अस्वीकार्य सामग्रीहरू:
ठू ला उपकरण, गाडीका सामग्री, विद्त
यु ीय डिभाइस, घरका खतरनाक फोहोरमैला
र निर्माण सामग्रीहरू ।
रिसाइक्लिङ र ठोस फोहोरसम्बन्धी अन्य सबै दिशानिर्देशहरू लागू रहनेछन् ।
टायर, विद्त
यु ीय डिभाइस र घरका खतरनाक फोहोरमैलालाई अनिवार्य रूपमा
रिसाइकल गरिनुपर्छ र दर्ता गरिएका सङ् कलन कार्यक्रम वा फसिलिटीहरूमा लगेर
फालिनुपर्छ (विवरणका लागि पृष्ठ 5 हेर्नुहोस्) ।
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पार्किङका
नियमहरू
हिउँ हटाउनका लागि जाडोयामका पार्किङका
नियमहरू, नोभमे ्बर 1 - मार्च 31
जाडोयामका पार्किङका नियमहरू कार्यालय लाग्ने दिनहरूमा नोभेम्बर 1 देखि
मार्च 31 सम्म बिहान 8 बजेदेखि बेलक
ु ा 4 बजेसम्म वा सप्ताहान्तमा हिउँसम्बन्धी
आपत्कालीन स्थिति घोषणा हुँदा लागू हुन्छन् ।

सडक बढारक
्न ा लागि गर्मीयामका पार्किङ
नियमहरू, अप्रिल 1 - अक्टोबर 31
गर्मीयामका पार्किङ नियमहरूका बारेमा जानकारी गराइन्छ र तिनीहरू हरेक
नेबरहुडमा सप्ताहको निश्चित दिनमा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 8 बजेदेखि
बेलक
ु ा 4 बजेसम्म लागू हुन्छन् ।

सम्पत्ति
करहरू
कसरी/कहाँ तिर्ने
cityof.erie.pa.us मा अनलाइनमा
स्टेट स्ट्रिट तिरको प्रवेशद्वारमा रहेको सिटी हलको अगाडि रहेको बाहिरी ड्रप

छिटो बुझाउनेहरूका लागि बुझाउने
अन्तिम मितिहरू:
निम्न मितिमा वा सोभन्दा अगाडि भुक्तानी गरेमा 2% छुट:
• सिटी अफ एरी रियल इस्टेट कर (मार्च 31)
• काउन्टी अफ एरी रियल इस्टेट कर (अप्रिल 30)
• एरी स्कु ल डिस्ट्रिक्ट रियल इस्टेट कर (सेप्टेम्बर 30)
छिटो बुझाउनेहरूका निम्ति रियल इस्टेट कर बुझाउने अन्तिम मितिहरूका लागि
यहाँ जानुहोस्: cityof.erie.pa.us/taxes

फेस अमाउन्ट (अंकित राशि) बुझाउने
अन्तिम मितिहरू:
• सिटी अफ एरी रियल इस्टेट कर (मई 31)
• काउन्टी अफ एरी रियल इस्टेट कर (जुन 30)
• एरी स्कु ल डिस्ट्रिक्ट रियल इस्टेट कर (नोभेम्बर 30)
फेस अमाउन्ट रियल इस्टेट कर बुझाउने अन्तिम मितिहरूका लागि यहाँ जानुहोस्:
cityof.erie.pa.us/taxes

कुकुरसम्बन्धी
इजाजतपत्रको नवीकरण
कसरी/कहाँ तिर्ने:
cityof.erie.pa.us मा अनलाइनमा

बक्समा । चेकहरू मात्र ।

निम्न ठे गानामा आफैं आउनुहोस् वा हुलाकमार्फ त पठाउनुहोस्:

करको बिलसँगै निम्न ठेगानामा पूरै भुक्तानी हुलाकमार्फ त पठाउनुहोस्:

City Treasurer’s Office
626 State St. Room 105
Erie, PA 16501
कार्यालय समय: बिहान 8:30 बजेदेखि बेलक
ु ा 4:30 बजेसम्म
फोन: (814) 870-1210

City of Erie Treasurer
626 State St. Room 105
Erie, PA 16501-1128
फोन: (814) 870-1210
City of Erie Treasurer
PO Box 1534
Hermitage, PA 16148-0534
फोन: (814) 870-1210

बुझाउनुपर्ने अन्तिम मिति:
वर्ष 2023 का लागि डिसमे ्बर 1, 2022
कुकुरसम्बन्धी इजाजतपत्रका थप आवेदनहरू
cityof.erie.pa.us मा डाउनलोड गर्ह
नु ोस्

जनवारसम्बन्धी उजुरीहरू
Animal Enforcement
626 State St. Room 111
Erie, PA 16501
फोन: (814) 870-1136 वा (814) 870-1125
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स्टोर्मवाटर
स्टोर्मवाटर भनेको के हो ?
स्टोर्मवाटर भनेको वर्षा, हिउँबाट र बरफ पग्लेर आउने पानी हो जो जमिन,
ड्राइभवे, सडक र पार्किङलटहरू भएर बग्ने गर्छ ।

हामीलाई यो किन आवश्यक पर्छ ?
स्टोर्मवाटरले जमिनको पानीलाई भर्ने काम गर्छ र यो पानीमा गरिने
मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप र स्वस्थ वन्यजन्तुको बासस्थानहरूका लागि
आवश्यक पर्छ ।

यो कहाँ जान्छ ?
घाँसे मैदान, पार्क वा रुखहरू भएका ठाउँहरूमा खस्दा स्टोर्मवाटर माटोमा
सोसिन्छ । ड्राइभवे, सडक तथा पार्किङलट जस्ता कडा सतहहरूमा खस्दा यो
स्टोर्म ड्न
रे वा नालीहरूमा बग्छ जुन सिधैं हाम्रो खाडी, हाम्रो ताल र नजिकैका
नदीनालाहरूमा बग्दै पुग्ने गर्छ ।

यो कसरी प्रदूषित हुन सक्छ ?
स्टोर्मवाटर ड्राइभवे, सडक र पार्किङलट हुँदै बग्दा यो हिलो, छरिएका
टुक्राटुक्री, तेल, रसायन र चुरोटका ठु टाहरूबाट प्रदूषित हुने गर्छ । स्टोर्मवाटर
बग्ने नालीहरूमा गैरकानुनी रूपमा फालिएका सामग्री र तरल पदारह्थ रूले
पनि पानीलाई प्रदूषित गराउँछन् । स्टोर्मवाटरका नालीहरू बग्दै हाम्रा
जलमार्गहरूमा पुग्ने भएकोले प्रदूषणले पानीलाई माछा, वन्यजन्तु र
मानवहरूका लागि असुरक्षित बनाउँछ ।

हाम्रो जमिन र पानीलाई सफा राख्नमा मद्दत
गर्ह
नु ोस् । ताजा पानी अमूल्य छ ।
• पातपतिङ् गरको मल बनाउनुहोस्, पाल्तु जनवारका फोहोरमैलालाई
फोहोर फाल्ने भाँडोमा फाल्नुहोस् र मोटर आयललाई रिसाइकल
गर्नुहोस् ।
• सरसफाइ गर्ने सामग्री, कीटनाशक, झारपातनाशक र रासायनिक
मलहरूलाई सही र सुरक्षित तरिकामा विसर्जन गर्नुहोस् । कसरी गर्ने
थाहा पाउन cityof.erie.pa.us/recycling मा जानुहोस् ।
• सम्भव हुँदासम्म प्राकृतिक र जैविक विकल्पहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।
• घाँसको मैदान (लन) र बगैंचाहरूका लागि वर्षातको पानी भण्डारण
गर्नका लागि ड्रम वा ब्यारेलहरू जडान गर्नुहोस् ।

