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د ښارد کوډ بیایادونې

(کوډ ) 313 - 8:د کور خځلې & او ریسایکل کول
له کورونو د خځلو (ګند) او د ریسایکل (بیا په کار راوستلو) لپاره د اېلبني ښار پروګرام موخه له کورونو په اوونیزه واره د خځللو ټولول او د  4له واحدونو
ټیټ استوګنیزو تعمیرونو د خځلو ریسایکل کوي .د غورځولو توکي باید د راټولنې په ټاکلې ورځ د شپې  12:01بجې نه وړاندې د سړک په غاړه کېږدئ ،خو
پام چې یوه ورځ وړاندې د مازدیګر  4:30بجو نه مخکې يې کېنږدئ .که د سړک پر غاړه مو له ټاکلي مقدار زیات ګنډ او د ریسایکل مواد کېښود نو کېدې
ش ي بل يې واخستل ش ي یا پر تاسو جرمانه راش ي .له حده زیات مقدار هغه دی چې یو کس يې نش ي سنبالولی ،په ګاډي کې په یواځې تن نش ي غورځولی او که
مزدوران پرې ولګول ش ي نو د ګاډي او د خځلو په منځ کې به  4ځله تلو راتلو ته جاجت ولري.
(کوډ ) 313 - 8:د کور خځلې & او ریسایکل کول)
ی
ل
د دري موادو د کېږدولو نه وړاندې ،باید پام وش ي چې د موادو ډبي او د په پالسټکي کڅوړو کې تړ شو ردي مواد د کورونو مخامخ غولو ،د سړک پر غاړه
الرو یا د عامه خلکو د تېرېدو نورو ځایونو نه لرې وي او د ښار په ښکال باندې بد اغېز پرېنږدې.
(کوډ ) 313 - 47:د جاېداد سمه ساتنه
د اېلبني په ښار کې باید ټول جاېدادونه او/یا ورسره نږدې عامه الرې له ګند ،رد شوي سامان او د ځناورو د فضلې له ډېرې زیاتې جمع کېدا نه پاکې وساتل
ش ي.
(کوډ ) 313 - 51:د جاېداد سمه ساتنه
ټول جاېدادونه باید داس ې وساتل ش ي چې پکې له حده زیات په خپله کېدونکي بوټي یا ناخوښ بوټي خواره واره نش ي.
(کوډ4:بي  ) 313 -د کور بهرد غولي ردي مواد
نور
هېڅ وخت باید پاڼې ،رېبل شوي واښه او د غولي ضایع مواد سړک ته راپورې نه وهل ش ي .دا مواد باید په حیاتیاتي توګه تلف کېدونکو (بایو
ډیګرېډېبل) کاغذي کڅوړو کې واچول ش ي او باید د خځلو د اوچتولو لپاره ټاکلې ورځ نه وړاندې پر ماښام د سړک په غاړه کېښول ش ي تر څو یووړل ش ي.
مهرباني وکړئ د پالسټک کڅوړئ مه کاروئ.
(کوډ ) 313 - 8:د استوګنیزو تعمیراتو ردي مواد
ي
ل
ل
وړ
د استوګنیز تعمیر ردي مواد باید په سمه توګه ډبیو کې بند د سړک په غاړه کېښو ش ي تر څو یووړ ش ي ،خو باید دا د  1تن لپاره د سنبالښت و چې
یو يې س ي او په ګاډي کې يې واچوي ،یعني دا مواد دومره زیات نه وي چې مزدوران اړ کړي چې د ګاډي او ردي مواد په منځ کې  4ځکه الړ راش ي .د تعمیراتو
ردي مواد باید په یوه میاشت کې دوه ځله نه زیات د سړک پر غاړه کېنښول ش ي.
(کوډ ) 323 - 21122:واوره
د ټولو جایداد مالکانو او/یا د اوسېدونکو مسوولیت دی چې د واورې د طوفان له ختمېدا وروسته په  24ساعتونو کې دننه خپل کور مخته د پیاده تلنې
الره له واورې پاکه کړي.
(کوډ ) 323 - 21:واوره
هېڅ کله اجازه نشته چې څوک دې واوره په بېلچو ،د ټېکټر په بلېډ یا د واورې د الوځونې د مشین په استعمال سره د ښار سړکونو ،الرو ،یا د پیاده تېرېدو
ځایونو ته راوغورځوي.
که څوک د دغه کوډونو نه سرغړونه وکړي نو د  650$جرمانه پرې لګېدالی ش ي او وروسته د صفايۍ
پیس ې به هم ترې اخستل کېږي.

د ردي مواد د راټولون او د ریسایکل کون د پروګرام په اړه د معلومان کتابچ یو نقل اخستلو لپاره
عموم خدمتونو ریاست ته په
د
ي
 518-434-2489ټیلیفون وکړئ.
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