Punjabi
Bothell

Lake Forest Park

Bothell

Woodinville
2

Kenmore

Shoreline

Duvall

405

Skykomish

5

Kirkland

Redmond

Houghton
Seattle

Yarrow Point
Hunts Point
Clyde Hill
Medina

520

Carnation
Bellevue

Sammamish

Beaux
Arts

90

Factoria
Mercer Island

Newcastle

Snoqualmie

Issaquah
90

2

North Bend

Renton
Burien

Vashon

Tukwila

405

169

SeaTac
Normandy Park

Bow Lake
Des Moines

Cedar Falls

18

Kent
Covington

Maple Valley

5

169

167

Auburn
Black Diamond

Federal Way

ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ
ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ
ਕੂੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੁਵਿਧਿਵਾਂ
ਵਿਖੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
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ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ
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ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ
ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
kingcounty.gov/disposal-fees
‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 206-477-4466 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, TTY ਰੀਲੇਅ: 711।

Department of
Natural Resources and Parks
Solid Waste Division

Waste
Prevention

ਸਿਏਟਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ
ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਠੋਸ
ਕਚਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਛਾਪੇ
ARDec2021

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਲੀਨਅੱਪ ਲਿਫਟ ਛੋਟ - ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਹਰ ਵਾਰ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ $14 ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਦਾ ਕਲੀਨਅਪ LIFT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਗ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀਆਂ
ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ

1. ਛੋਟ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਣੇ ਪੈਣਗੇ:
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ProviderOne, EBT, ਜਾਂ
ORCA LIFT ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 		
ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ
ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1-800-756-5437 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ: ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
5 ਵਜੇ) ਜਾਂ kingcounty.gov/health/access ਵਿਖੇ ਜਾਓ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ
ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ProviderOne,
EBT, ਜਾਂ ORCA LIFT ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ।

ਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ – ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਿਲਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।)

2. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਚਰੇ, ਸਾਫ ਲੱਕੜ, ਗੱਦੇ, ਬੌਕਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰੀਜਰੈਂਟ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ $14 ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੂੜਾ

ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣ

ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ

ਸਾਫ਼ ਲੱਕੜ (ਅਣਉਪਚਾਰਿਤ)

ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਨ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਫੀਸ, ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਡ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

kingcounty.gov/disposal-fees

