
بة بمدینة ھیوستن ص ایات ا ن إدارة ا

ة مؤقتا عاص ي من ا تعا ومات ا ًمع

قط  قمامة  خردة-جمع ا ایات ا نیة/ ن ایات األ مؤقت إلعادة تدویر وجمع ن اإلیقاف ا

رىدمة جمع النفایات الصلبة الوحیدة المجدولة بانتظام ھي جمع القمامة.  دمات المجدولة األ ى التدویر علإعادة-أما جمیع ال
ردة/ نفایات األشجار  ر. نرجو عدم وضع حاویتكم -األرصفة، نفایات األفنیة، ال ضراء وافتم تعلیقھا حتى إشعار آ لھا ل بدا

ارج بیوتكم؛ فلن یتم جمعھا. نقدر تعاونكم وصبركم فیما  .یق التعافيعلى طرًنسیر جمیعاّأكیاس إعادة تدویر أو نفایات أفنیة 

ق: ّمع
خردة ایات ا ایات األشجار، ن نیة، ن ایات األ تدویر، ن إعادة ا

مركونة سیارات ا ة)تحریك ا و مص (ا

ي وضع الحطام ّ   أبعدوا جمیع المركبات المركونة من الشوارع أثناء عمل طواقم إزالة الحطام في حی كم. منقینب جانب ًریبا
رى. الرجاء عدم وض عن صنادیق البرید واألشجار والعدادات وصنابیر اإلطفاء واإلنشاءات األ م في نھر ع الحطاًالطریق بعیدا

الطریق. إذا لم تستطع طواقم رفع الحطام المرور بأمان في الشوارع، فلن تتمكن من إزالة حطامكم.

سكنیة تدویر باألحیاء ا مراكز اإلیداع وإعادة ا
دمة أفضل لسكان ھیوستن، مددت مراكز اإلیداع وإعادة التدویر باألحیاء السكنیة ساعات عملھا. لتقدیم 

رسانةالمواد المقبولة: لفات الثقیلة، نفایات األشجار، إعادة التدویر، اإلطارات، المراتب، ال الحطام، الم
م8-ص 8األحد؛ -ثنین امفتوحة:

North M 9003الشمال ain 770225100الجنوب Sunbeam 77033
ربي ربيSommermeyer 77041 14400الشمال ال Southwest Fwy 77074 10785الجنوب ال
Cent 2240الجنوب الشرقيKirkpatrick 77028 5565الشمال الشرقي ral Street 77017

بیئیة خدمات ا مراكز ا
دمات البیئیة ساعات عملھا. ّمددت مراكز ال

ة: مقبو مواد ا ).ا ء، المنظفات، األسمدة، البطاریات، إل : الط طرة (مث ًالنفایات المنزلیة ال
توحة: ثنین م م3-ص 8األحد؛ -ا

دمات البیئیة South Post Oak 77035 11500مراكز ال

كیة ستھ مواد ا مركز ویستبارك إلعادة تدویر ا
ّمدد مركز ویستبارك ساعات عملھ.

ة: مقبو مواد ا ستیكیة، العلب األلومنیوم وثنائیة المعدن، الحاویات الزجاجیا : األوراق، الكرتون، القواریر والحاویات الب ة، ًإعادة التدویر فقط (مث
البولیسترین)

توحة: ثنین م م5-ص 8األحد، -ا

Westpark5900 Westpark 77057

ة عاص غ عن أضرار ا اإلب

تصال على الرقم  ھم باألضرار ذات الصلة بالعاصفة، وتفضلوا بزیارة: 1-1-3الرجاء ا أو www.houstontx.govإلب
تنزیل التطبیق لسھولة عمل ذلك.

للمزید من المعلومات:

www.houstonsolidwaste.org

2017اإلعصار ھارفي


