
 

 

 

 

 

 

 تعليمات رصيف التجميع

أسبوعيًا  الرصيف مرتينتوفر خدمات الجمهورية إعادة تدوير بجانب 

دون أي تكلفة إضافية على السكان الذين لديهم بالفعل خدمات جمع قمامة 

 أسبوعية.

 
-438-800-1 رقمألللحصول على سلة إعادة تدوير زرقاء، اتصل على  (1

 5:00 حتىصباًحا  8:00، من الساعة جمعةإلى ال االثنين)من  0966

ظهًرا( لطلب  12:00 حتىصباًحا  8:00مساًء، أو يوم السبت، من الساعة 

 توصيل سلة إلى منزلك.
 
على سلة، تتيح لك خدمات الجمهورية بأن يتم وضع  إلى حين حصولك (2

 ثلمام كيسالقمامة في  ضعالزجاجات في أكياس بالستيكية واضحة. ال ت
 الزجاجات. لكيس

واضحة على الرصيف في يوم ال األكياسعلى سلة، ضع  إلى حين حصولك (3
على بعد بضعة أقدام من القمامة. وبمجرد الحصول القمامة الخاص بك 

 على سلة، قم بترتيبها مع يوم إعادة التدوير.

أنحاء  التجميع بجميعفي أحد أماكن  األكياسيمكنك أيًضا تجميع  (4

 )انظر الشريط الجانبي لمعرفة األماكن( المدينة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب أن تكون جميع الزجاجات 

 المجمعة في أكياس بالستيكية شفافة

 الغامقة أو أكياس البقالة. لن تقبل األكياس ذات األلوان

www.michigan.gov/flintwater 

  

 المياه زجاجات تجميع أماكن

 الفارغة

  1 رقم اإلطفاء مركز
310 E. Fifth St. 

 يوميًا مساءً  9 حتى صباًحا 9 من
 

  5 رقم إطفاء مركز

3402 Western Rd. 
 يوميًا مساءً  9 حتى صباًحا 9 من 
 

 8 رقم إطفاء مركز
E. Atherton 202 

 يوميًا مساءً  9 حتى صباًحا 9 من
 

Bill Carr Signs  
719 W. 12th St 

 إلى االثنين من مساءً  4 حتى صباًحا 8 من
 الجمعة

 

Young’s Environmental 
 5305 N. Dort Hwy  

  مساءً  6 حتى صباًحا 8 من

 الجمعة إلى االثنين من
 

Dover & Company  
651 Hall St. 

 إلى االثنين من مساءً  4 حتى صباًحا 8 من
 الجمعة

 

 مركز خدمات كومكاست
3008 Airpark Dr S 

Flint, MI 48507 
 الجمعة إلى االثنينمساًء  5صباحاً حتى  10من 

 مساًء يوم السبت 5صباحاً حتى  10ن م

  

 

 كيفية إعادة تدوير زجاجات المياه   

 المياه في فلينت وفالتر         
______________________________          

 ماذا علي فعله مع الخرطوشة المستخدمة في فلتر المياه لدي؟

 

عندما يكون فلتر بور أو بريتا بحاجة إلى تغيير، فخذ الخرطوشة  (1

 المستخدمة إلى موقع التوزيع.

 ضع الخرطوشة المستخدمة في الصندوق المخصص في الموقع. (2

 التقط خرطوشة بديلة. (3

http://www.michigan.gov/flintwater
http://www.michigan.gov/flintwater

