خفيف فوم
په خواړو ککړ شوي توکي
پالستیکي پیالې ،ټبونه او د لوبو وسایل

ودرېږئ! دغه توکي په
خځلدانۍ کې واچوئ

د خواړو قوتي ،د څښاک توکو بوتلونه

فلزي قوتي

سخت کارټن ،د کاغذ کارټن

سخت کارټن

هر پالستیکي لوښی چې پېچي سرپوښ لري؛ سرپوښ یې لرئ کړئ او په
خځلدانۍ کې یې واچوئ

پالستیک

کاغذ

ورځپاڼه ،دفتر پانه ،مجلې

دغه توکي په يو اړخ ته
ري سايکل کړئ

*ومومئ چې دا او نور توکي په
cityof.erie.pa.us/recycling
کې ري سايکل کړئ او
یا ( 870-1450 )814ته زنګ ووهئ.

ښيښه
پالستیکي کڅوړې
نسخې او طبي خځلې
کیمیاوي یا د کورنۍ خطرناک خځلې

دغه توکي په بل ځای
کې ري سايکل کړئ*

د  2022کال لپاره د ري سايکل
کولو الرښود

د ایري ( )ERIEښار
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خځلې د ري سايکل کېدونکو توکو سره مه یو ځای کوئ.
کله چې د بیا ترالسه کېدو وړ توکي ککړ شي ،بیا نه ترتیبېږي او ټول بکس
په خځلداني کې اچول کېږي.

آبي سطلونه د ایری ښار له لوري نه چمتو کېږي.

آبي بکسونه د منلو وړ نه دي.
د استوګنې د ځای د توکو د ري سايکل کولو لپاره له پالستیکي بکسونو
یا آبي سطلونو څخه ګټه واخلئ.

د ري سايکل کولو روښانه بکسونه یا آبي
کڅوړې له خځلدانۍ څخه جال د ضایعاتو
د را ټولولو په شپو کې کېږدئ.

د ري سايکل کولو شېوه

موږ تاسو هڅوو چې خپلې ښیښې د بیا ترالسه کولو په یوه
خصوصي مرکز کې د ري سايکل کړئ ،کوالی شئ دغه مرکز په
 cityof.erie.pa.us/recyclingکې ومومئ .یا د دې پر ځای
خپلې ښیښې په احتیاط سره په یوه خځلدانۍ کې واچوئ.

کله چې ښیښه له نورو ري سايکل کېدو وړ توکو سره یو ځای
کېږي ،هم ښیښه یي لوښي او هم په کڅوړه کې نور توکي ماتوي او
خرابوي .کله چې توکي ککړ شي ،زموږ د بیا ترالسه کولو د خدمت
عرضه کوونکی نشي کوالی د ري سايکل کېدو وړ توکي سره تنظیم
کړي ،نو ټوله کڅوړه په خځلدانۍ کې غورځول کېږي.

ولې موږ تر دې
وروسته ښیښه نه
منو؟

د نړیوال مارکېټ له مخې د ري سايکل شوي پالستک غوښتنه
کمه ده .نور پالستیکي توکي به له هېواد څخه بهر استول کې
دل خو تر دې وروسته نه منل کېږي .موږ هیله مند یو چې ژر نورې
الرې ومومو.

د اوس لپاره د ایری ښار د ري سايکل کولو د خدمت عرضه
کوونکي یوازې پالستیکي بوتلونه ،جکونه او یا هغه ښیښه یي
بوتلونه منالی شي چې پېچي سرپوښونه لري .د سرپوښونو په
ګډون نور ټول پالستیکي توکي باید په خځلدانۍ کې واچول شي.

پالستیکونه قبلوو؟

نه پوهېږئ چې په ښاري صالون کې چا ته زنګ ووهئ؟ د اتباعو د ځواب مرکز870-1111 )814( :

د منلو وړ توکي :تلویزیونونه ،کمپیوټرونه ،مانیټورونه ،کیبورډونه ،موسونه،
پرېنټرونه ،سپیکرونه ،ټبلېټونه.

شنبه ،د مې میاشتې پر  7مه نېټه ،د سهار
له  9بجو څخه د غرمې تر  1بجه.

د الکترونیکي توکو
ري سايکل کول

د هر اوسیدونکي پر سر  6ټایرونه .یوازې اولسي موټرونو او کوچنیو الریو
ټایرونه .ريمان پکې شامل ندي.

شنبه ،د مې میاشتې پر  7مه نېټه ،د سهار
له  9بجو څخه د غرمې تر  1بجه.

د ټایرونو ري
سايکل کول

چېرته :د ایری ښار د ښاروالۍ د ګاراج په کمپلکس کې Holland 1926
.Street

څه :الکترونیکي وسایل او ټایرونه د توکو د ري سايکل کولو پر ورځ یوسې او
پرې یې ږدئ.

څوک :یواځې د ښار اوسیدونکي .انځور لرونکې  IDته اړتیا ده.

پېښې

د ري سايکل کولو

په څنډه کې د توکو

ولې موږ لږ
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• د واالس سړک لوبغالیFront and Wallace Streets :

• د راجر یانګ پارک East 18th Street :او
Downing Avenue

• د جوزف والچاک پارک E. Grandview Boulevard :او
Alan Drive

ختیځه څنډه – د جمعې ورځې:

•  .Cفرانسېس هاجېرټي پارک West 32nd Street :او
Schaper Avenue

• برابېنډر پارک West 21st Street:او
Emerson Avenue

لوېدیځه څنډه – د پنجشنبې ورځې:

د ایری ښار د نباتي سرې د ورکولو حتمي
سایټونه:

د منلو وړ کمپوستونو کې چمن ،د باغ پرې شوې برخې ،د څانګو پرې شوې
برخې ،کوچنۍ شاخې او پاڼې شاملې دي.

یوازې له خالصو سختو ( 50پونډه حد) او یا د کمپوست کېدو وړ نسواري
رنګ کاغذي (چمن او پاڼې) قوتيوڅخه ګټه واخلئ.

یکشنبه ،د مارچ 13تر پنجشنبې ،د ډسمبر8

د کمپوست
مجموعه

د سړک د غاړې واښه د را ټولونې په شپو کې په منظم ډول ځای پر
ځای کړئ.

د  2022کال د ډسمبر له  25څخه د 2023
کال د جنوري تر  19نېټې پورې

د رخصتۍ د ونې
را ټولونه

واښه او پاڼې په خځلدانۍ کې مه اچوئ.

د کورنیو ژویو ضایعات او د پیشو فضله له پاڼو سره مه اچوئ.

پاڼې د ښار پر سړکونو مه غورځوئ .دا کار د موټرونو ،موټرسایکلونو ،سایکل
چلوونکو ،پلیو الرویانو او منډې وهونکو لپاره ګواښونکی حالت را منځته
کوالی شي .لمدې پاڼې ښوویېدونکی حالت را منځته کوالی شي .پر وچو
پاڼو پارک شوی موټر ښایي اور واخلي.

کارټني بکسونه او نور نه سره کېدونکي رد او یا نور د بیا ترالسه کولو بکسونه
مه کاروئ.

خالص سخت قوتي هم کېدای شي د پاڼو د را ټولولو لپاره وکارول شي.

پالستیکي د سرې کېدو وړ (پیکه شین رنګې) کڅوړې چې د سرې کېدو
لپاره د  ASTM D6400پر معیارونو برابرې وي ښایي د پاڼو په موسم
کې وکارول شي.

یکشنبه ،د اکټوبر له  2تر پنجشنبې ،د
ډسمبر تر  8پورې

د پاڼو
مجموعه

ټایرونه ،الکترونیکي توکي او د کور خطرناک ضایعات باید ري سايکل شي
او په تأسیساتو د را ټولولو په راجستر شویو پروګرامونو کې لرې وغورځولو
شي (د نورو جزئیاتو لپاره  5مخ وګورئ).

د توکو د ري سايکل کولو او لرې غورځولو ټولې الرښوونې پر خپل ځای
پاتې کېږي.

لوی وسایل ،د موټر توکي ،الکترونیکي وسایل ،د کور خطرناک خځلې
او ساختماني مواد.

د نه منلو وړ توکي:

کټونه ،څوکۍ ،توشکې ،جامې ،څراغونه ،مېزونه

د لویو توکو د را ټولونې لپاره د منلو وړ توکي:

• که چېرته توکي له تاییدي شمېرې پرته یا په کومه بله نېټه تخلیه شي،
نو دا کار غیرقانوني ګڼل کېږي .هغه سرغړوونکي چې په غیرقانوني توګه
توکي تخلیه کوي ،یوه اخطاریه ترالسه کوي.

• له تاییدي شمېرې او نېټې پرته به هېڅ توکی را ټول نکړای شي.

• ټولې راجستر شوې غوښتنې به یوه تاییدي شمېره او یوه
نېټه ترالسه کړي.

• غوښتنې به ستاسو د خځلو د را ټولولو د شپې په راتلونکې نېټه کې
تنظیم کړای شي.

ټلیفون870-1550 )814( :

وېب سایټcityof.erie.pa.us/largeitempickup :

د لویو توکو د را ټولولو لپاره په انالین بڼه دلته
نوم لیکنه وکړئ:

د لویو توکو را ټولونه د هغو ناکاره ،ماتو شویو ،یا خرابو شویو توکو د لرې
غورځولو لپاره ده چې په معمولي کورنیو بکسو کې نه ځایېږي.

د لویو توکو را
ټولول
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د ایری ښار خزانه پوسټ بکس
Hermitage, PA 16148-0534 1534
ټلیفون شمېره870-1210 )814( :

د ایری ښار د ایالت
 626خزانه St. Room 105
Erie, PA 16501-1128
د ټلیفون شمېره870-1210 )814( :

بشپړه اداینه د مالیې له بل سره یو ځای الندې ایمېل
ته واستوئ:

په بېروني باکس کې چې د ښار د صالون د سړک پر غاړه د ورودي الرې تر
څنګ موقعیت لري .یوازې چېکونه.

په آنالین بڼه په  cityof.erie.pa.usکې

څه ډول/چېرته باید ادا شي:

د ملکیت
مالیات

د اوړي د پارکېنګ مقررات په هر ګاونډ کې د اونۍ په یوه مشخصه ورځ
کې استول کېږي او پلي کېږي ،له یکشنبې څخه تر جمعې پورې د سهار
له  8څخه د مازدیګر تر  4بجو پورې.

د اوړي د پارکېنګ مقررات د سړکونو د جارو
کولو لپاره ،د اپرېل له  1څخه د اکتوبر تر
 31پورې

په ژمي کې د پارکېنګ اصول په کاري ورځو کې پلي کېږي د نومبر له  1څخه
د مارچ تر  31مې پورې د سهار له  8بجو څخه د مازدیګر تر  4بجو پورې
او یا د رخصتۍ په ورځو کې کله چې د واورۍ بېړنی حالت اعالن شي.

په ژمي کې د پارکېنګ اصول د کښت لپاره،
نومبر .له  1څخه د مارچ تر  31پورې.

د پارکېنګ اصول

د ژویو د قانون پلي کول
 626ایالت St. Room 111
Erie, PA 16501
د ټلیفون شمېره 870-1136 )814( :یا (870-1125 )814

د ژویو شکایتونه

د سپي د جواز اضافي غوښتنې له  cityof.erie.pa.usڅخه ډانلوډ کړئ

د اداینې وروستۍ نېټه:
د  2023کال لپاره د  2022کال
د ډسمبر  1نېټه

د ښار د خزانې دفتر
 626ایالت St. Room 105
Erie, PA 16501
کاري ساعتونه :د سهار له  8:30څخه د مازدیګر تر  4:30بجو پورې.
ټلیفون870-1210 )814( :

په حضوري ډول یې یوسئ او یا یې واستوئ:

په آنالین بڼه په  cityof.erie.pa.usکې

څه ډول/چېرته باید ادا شي:

د سپي د جواز
نوي کول

پر امالکو د څېرې د مالیاتو د مقدار د نېټو لپاره الندې وېب سایټ ته
مراجعه وکړئcityof.erie.pa.us/taxes :

• د باران بېرلونه نصب کړئ او د چمنونو او باغونو لپاره د باران اوبه
ذېرمه کړئ.

• د امکان تر بریده له طبیعي او ارګانیکو بدیلونو څخه ګټه واخلئ.

• د پاکولو مواد ،د آفتونو له منځه وړونکي مواد ،د وښو د آفتنو له
منځه وړونکي او سرې په سمه او خوندي توګه لرې واچوئ.
دا چې څه ډول دغه کار وکړئcityof.erie.pa.us/recycling ،
ته مراجعه وکړئ.

• کمپوسټ شوې پاڼې او د کورنیو ژویو ضایعات له خځلو سره
لرې واچوئ ،د موټر کارول شوي مبالیل بیا ځلي ترالسه کړئ.

زموږ د ځمکې او اوبو په پاک ساتلو کې
مرسته وکړئ .تازه اوبه ډېرې قیمتي دي.

کله چې د طوفان اوبه پر سړکونو ،کوڅو او پارکونو کې را تویېږي ،خاورې،
له چټلیو ،غوړ ،کیمیاوي توکو او د سګرټو له فلټرونو څخه ککړېږي .په
غیر قانوني بڼه د طوفانونو په لښتیو کې د توکو او مایعاتو اچول هم اوبه
ککړوي .ځکه چې د طوفان ویالې زموږ د اوبو په ځایونو کې تخلیه کېږي
او ککړتیا یې اوبه د کبانو ،وحشي ژویو او انسانانو لپاره غیرخوندي کوي.

دغه اوبه څه ډول ککړېږي؟

کله چې طوفاني اوبه پر چمنونو ،پارکونو او ځنګلیزو ساحو کې را تویېږي،
ښکته په خاوره کې جذبېږي .کله چې پر سخته سطحه را تویېږي ،لکه
سړکونه ،کوڅې او پارکېنګونه ،نو په لښتیو کې تویېږي چې له هغه ځایه
بیا په خلیجونو ،جهیلون ،نهرونو او لویو ویالو کې تویېږي.

دا اوبه چېرته ځي؟

• پر امالکو د ایری ښار مالیات (د جنوري )30

• پر امالکو د ایری تعلیمي حوزې مالیات (د نومبر )30

• پر امالکو د ایری ښار مالیات (د مې )31

موږ ولې ورته اړتیا لرو؟

د طوفان اوبه هغه اوبه دي چې د بارانونو ،واورې او د یخونو د ولې کېدو
له امله په ځمکه ،سړکونو ،کوڅو او پارکېنګونو کې جاري کېږي.

د طوفان اوبه کومې دي؟

د طوفان اوبه

د طوفان اوبه د ځمکې الندې اوبه ډېروي او د اوبیزو تفرېحاتو او د
وحشي ژویو د استوګنې ساحو د ښېرازۍ لپاره مهمې دي.

د څېرې د مقدار د اداینې نېټې:

پر امالکو د مالیاتو د وروستیو نېټو لپاره الندې وېب سایټ ته مراجعه
وکړيcityof.erie.pa.us/taxes :

• پر امالکو د ایری د تعلیمي حوزې مالیات (د سپټمبر )30

• پر امالکو د ایری ښارګوټي مالیات (د اپرېل )30

• پر امالکو د ایری ښار مالیات (د مارچ )31

که چېرته پر وخت یا مخکې له وخته ادا شي 2% ،تخفیف
ورکول کېږي:

د پای ته رسېدو تر نېټې وړاندې اداینه:
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