ਕੂ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਨ
ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੂ ੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਵੱਚ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕੂ ੜਾਦਾਨ ਹੰਦੇ ਹਨ ਲਾਲ ਜਾਾਂ

ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਵਬਨ
ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂ ੜੇਦਾਨ (ਪ੍ੀਲੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ) ਵਸਰਫ ਮੜ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ
ਚੀਜਾਾਂ ਲਈ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਅਖਬਾਰ, ਖਾਸ ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ, ਸਟੀਲ
ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੈਨ।
ਇਸ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਵਵੱਚ ਨੈ ਪ੍ੀਜ, ਖਾਣਾ ਜਾਾਂ ਟੱਟਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਪ੍ਾਓ।
ਇਹ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਗੀਚੇ
ਦੀ

ਹਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲਾ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ੀਲੇ ਢੱਕਣ
ਵਾਲਾ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਵਬਨ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਝ ਘਰਾਾਂ ਵਵਚ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਰਵਹੰਦਖੂੰਹਦ ਵਾਲਾ ਕੂ ੜਾਦਾਨ ਵੀ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਕੂ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਕੂ ੜਦ
ੇ ਾਨ
ਕੂ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਕੂ ੜੇਦਾਨ (ਲਾਲ ਜਾਾਂ ਹਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ) ਵਸਰਫ ਆਮ
ਘਰੇਲੂ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਅਤੇ
ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਵਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਇਹ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਰਵਹੰਦ-ਖੂਹ
ੰ ਦ ਵਾਲਾ ਕੂ ੜਾਦਾਨ
ਕਝ ਘਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ, ਪ੍ੱਤੇ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਛਾਾਂਗਛੰਗਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲਾ ਕੂ ੜਾਦਾਨ (ਭੂ ਰੇ ਜਾਾਂ
ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਢੱਕਣ) ਵੀ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੇ

ਕੂ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਨ ਦੀ ਤੱਥ ਸੀਟ

ਕੂ ੜਾਦਾਨ ਵਵੱਚ ਆਮ ਕੂ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਮੜਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਚੀਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਾ

ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੀਂ

ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਵੇਂ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਤਾ

ਕੂ ੜਾ ਇਕੱਤਰ ਵਾਲੇ ਵਦਨ

ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.sunshinecoast.qld.gov.au/multicultural

ਤਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ

ਕੀ ਤਹਾਨੂ ੰ ਭਾਸਾ 'ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਵਦਨ ਤਹਾਡੇ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ - ਵੇਸਟ ਅਤੇ
ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਖੋਜੋ।


ਆਪ੍ਣੇ ਕੂ ੜਾਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਨੂ ੰ ਸੜਕ ਵਕਨਾਰੇ ਰੱਖੋ।



ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵਬਲਕਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਆਪ੍ਣੇ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਹੀਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਨੂ ੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ

ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਜਾਾਂ ਸਮਝਣ ਵਵੱਚ ਮਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਤਸੀਂ 131 450 'ਤੇ ਅਨਵਾਦਕ ਅਤੇ ਦਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ
(ਟੀ.ਆਈ
.ਐੱਸ.) ਨੂ ੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਕੌਂਸਲ
ਨੂ ੰ 5475 7272 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੱਖੋ।


ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਨੂ ੰ ਵਾਪ੍ਸ ਆਪ੍ਣੇ
ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ।



ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਗਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਾਂ ਵਸਤੂ ਆਾਂ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾਾਂ?

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨਾ

ਉਹ ਚੀਜਾਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਆਮ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਡੱਵਬਆਾਂ ਵਵੱਚ

ਤਸੀਂ ਵੈੱਬਪ੍ੇਜਾਾਂ ਨੂ ੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਵਵੱਚ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ

ਨਹੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੂ ੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਵਲਜਾਣਾ

ਕਰੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂ ੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਾਈਨ ਕੋਸਟ ਵਵੱਚ ਕੂ ੜੇ ਨੂ ੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ

ਇਨਹ ਾਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਅੱਠ ਥਾਵਾਾਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੂ ੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਕੂ ੜਾਕਰਕਟ ਸੱਟਣ ਲਈ ਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਫੀਸ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਨਤਕ ਕੂ ੜਦ
ੇ ਾਨ
ਜਨਤਕ ਕੂ ੜੇਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਵੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਨਤਕ ਕੂ ੜੇਦਾਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕੂ ੜਾਦਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ



ਆਪ੍ਣੇ ਕੰਵਪ੍ਊਟਰ' ਤੇ, ਕਰੋਮ ਖੋਲਹੋ।



ਉੱਪ੍ਰ ਸੱਜੇ ਪ੍ਾਸੇ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸੈਵਟੰਗਜ 'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।



ਥੱਲੇ ਜਾਕੇ, ਐਡਵਾਾਂਸਡ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।



"ਭਾਸਾਵਾਾਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਸਾ 'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ।



ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਅਨਚੈਕ ਕਰੋ "ਉਨਹ ਾਾਂ ਪ੍ੰਵਨਆਾਂ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰੋ ਵਜਹੜੇ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ੜਹ ਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸਾ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ। "

ਅਗਸਤ 2019 ਨੂ ੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਵਬਨ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਲਕਮ ਹੱਬ
ਕੌਂਸਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਵੈਲਕਮ
ਹੱਬ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਕਰੋ।
2 ਵਵੱਚੋਂ 2 ਕੂ ੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤੱਥ ਸੀਟ

