Good news, Hamtramck!
Y O U R

W A S T E

S E R V I C E S

J U S T

G O T

B E T T E R .

Starting on February 3rd, 2020 your waste pickup schedule might be changing for the
convenience of your city. (See map inside to determine your designated trash pickup day)
Od 3 Lutego 2020 harmonogram odbioru odpadów może zmienić termin na korzyść twojego miasta.
(Sprawdź na mapie, kiedy jest wyznaczony dla ciebie dzień na odbiór odpadów)
. (  ) اﻧﻈﺮ اﱃ اﻟﺨﺮﻳﻄﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻟﻴﻜﻢ. ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺘﻜﻢ ﻟﺮاﺣﺘﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﻪ،  ﺷﺒﺎط3 ﻓﻲ

Things To Remember:
Bring your trash out the night
before to ensure pick up
Take your trash bins back in after
they are emptied
All trash MUST be placed inside
your proper city trash bin
If you need a new can or a
replacement can, please call
586-228-1200

Bulk Items Collection

Dla przypomnienia:
wystaw odpady wieczorem przed
wyznaczonym dniem,aby zapewnić
odbiór
Odstaw śmietniki na swoją posiadłość
po odbiorce odpadów
Wszystkie odpady MUSZA być
umieszczone w śmietnikach
wyznaczonych przez
jeśli potrzebujesz nowego kubła na
śmieci albo wymiany, proszę się
zgłosić pod numer 586-228-1200

akceptowane du

stoves, grills, hot water tanks, refrigerators, etc.

urz

For child safety reasons, please remove doors
from refrigerators before placing at curb.
Carpet must be rolled and tied in 4 foot sections
and weigh no more than 60 lbs. No more than 10
bundles at any one time.
Bulk items will be picked up on the same day as your
designated trash pick up day. Place items in the

że

اﺧﺮج ﺳﻠﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ
. ادﺧﺎل ﺳﻠﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻓﺮاﻏﻬﺎ
ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺔ
 اذاﻛﻨﺖ ﻓﻲ،اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﺘﻜﻢ
 اﺗﺼﻞ ﻋﲆ،ﺣﺎﺟﺔ اﱃ ﺳﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

Odbiór artykułów masowych

Acceptable Large Items: Furniture, appliances,

اﺷﻴﺎء ﻋﻠﻴﻚ ذﻛﺮﻫﺎ

przedmioty jak: meble,

ądzenia typu lodówka, kuchenka, zbiornik do
g o r ą c e j w o d y i t p / p r o s z ę u s u n ąć d r z w i z l o d ó w k i d l a
bezpieczeństwa dzieci
Dywany należy zrolować i związać. Rozmiar nie może
przekraczać 1.2 metry a waga poniżej 27 kg
Artykuły masowe będą odbierane tego same dnia,
kiedy wyznaczony jest odbiór odpadów. Artykuły
większe zostaw obok śmietników

 ﺧﺰان اﻟﻤﺎء، اﻻﻓﺮان، اﻟﺜﻼﺟﺎت،اﻻﺛﺎث

·اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﺴﺎﺧﻦ أﻟﺦ
 ﻳﺮﺟﻰ ازاﻟﺔ اﺑﻮاب اﻟﺜﻼﺟﺎت ﻗﺒﻞ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻃﻔﺎل
وﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺮﺻﻴﻒ
 ﻗﺪم4 ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻒ ورﺑﻂ اﻟﺴﺠﺎد ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻋﻦ
 ﺣﺰم ﻓﻲ وﻗﺘﻮاﺣﺪ1 0  ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز، ﺑﺎوﻧﺪ6 0 وﻻ ﻳﺰﻳﺪ وزﻧﻬﺎ ﻋﻦ
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮه ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ
 ﺿﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ،اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
:

alley next to your bins.

Yard Waste Collection
Acceptable Yard Waste: Grass clippings, leaves,
shrubs & brush trimmings ( u n d e r 6 i n c h e s i n

Odpady akceptowane-

ścinki trawy, liście, ścinki
że przekraczać 15 cm na

krzewów (rozmiar nie mo

ł

ści)

diameter and less than 4 feet in length)

metry d ugo

Unacceptable Yard Waste: Sod, pet waste, dirt,

Odpady typu: kamienie, du

rocks, trash, root balls, branches

korzeniowe, ga

Place Yard Waste In FRONT of house on trash day
Yard Waste Collection is from the first week in
April to the week of December 1st
Take yard waste out on your normal trash day to
the normal location. (front of the house)
Thursday customers will have yard waste pick
up on Thursday. Friday customer will have yard

ﺟﻤﻊ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻻﻋﺸﺎب واوراق اﻟﺸﺠﺮ

Odbiór odpadów z podwórka
1.2

że odcinki trawników, kule
łę z i e , o d p a d y p o z w i e r z ę t a c h
domowych- NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE. Tego typu
odpady należy wystawić w śmietnikach
Zbiórka odpadków z podwórka rozpoczyna się od
Kwietnia do 1-ego Grudnia. Należy wystawić je w
wyznaczonym dniu na odbiór „wszystkich” odpadów
przed twoim domem.

 اوراق، ﻗﺼﺎﺻﺎت اﻻﻋﺸﺎب: اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻫﻲ
 اﻧﺶ وﻻ ﻳﺰﻳﺪﻃﻮﻟﻬﺎ6  ﻋﺮوق ﺷﺠﺮ ) ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻦ،اﻟﺸﺠﺮ
.  ﻗﺪم4 ﻋﻦ
، ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت، اﻟﺘﺮاب: اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ ﻫﻲ
 ﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻣﺎﻣﺔ.  اﻟﺠﺬور واﻟﻔﺮوع، اﻟﺰﺑﺎﻟﺔ،اﻟﺤﺠﺎر واﻟﺼﺨﻮر
 ﻳﺘﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع اﻻول. اﻣﺎم ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺎﻣﺔ
( 1 2 )  ( وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اول ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ4 ) ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ
ﺟﻤﻊ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻻﻋﺸﺎب
ﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻣﺎم ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺤﺪد
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ

اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ وﻳﻮم
اﻟﺠﻤﻌﻪ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﻪ

waste pickup on Friday.

We will collect yard waste in a standard brown yard waste bag OR 32 gallon cans CLEARLY marked "YARD WASTE" (DO NOT USE PLASTIC BAG LINER OR PAPER GROCERY BAGS/BOXES.)
Please face the marked "Yard Waste" side TOWARD the street so the driver can identify it as yard waste. For safety precautions, we will not collect yard waste containers over 32 gallons due to weight. No
container should weigh more than 60 lbs. Please insure bundles are no larger than 18 inches around and weigh no more than 60 lbs.
Odpady z podwórka należy umieścić w standardowych brązowych torbach „yard waste bags” lub tez 32 galon kubłach oznaczonych wyraźnie YARD WASTE i umieścić napisem do przodu ulicy, aby
kierowca ciężarówki mógł to rozpoznać.Proszę nie przekraczać wagi powyżej 60lbs/ to ok 27 kg
 ﺟﺎﻟﻮن وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ32 ﺳﻴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻔﺎﻳﺔ اﻻﻋﺸﺎب ﻓﻲ اﻳﺎس اﻟﻮرق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ او وﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻤﺔ ﻋﻦ
.واﺿﺤﻪ
. ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ او اﻛﻴﺎس ورق اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ
. ﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺎرع ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺤﺘﻮاﻳﺎﺗﻬﺎ
 اﻧﺶ ووزﻧﻬﺎ ﻻ18  وﻛﻞ اﻟﺮزﻣﺎت ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻋﻦ، ﺑﺎوﻧﺪ60  ﺟﺎﻟﻮن وزﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺎوز32 ﻻ ﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻠﺔ ﻗﻤﺎﻣﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ
.  ﺑﺎوﻧﺪ60 ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ

New Collection Schedule
- STARTING FEBRUARY 3RD, 2020 NOWY ROZKŁAD ZBIÓRKI ODPADÓW ZACZNIE SIĘ OD 3-EGO LUTEGO, 2020
2020  ﻓﺒﺮاﻳﺮ3 ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ. ﺟﺪول ﺟﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ
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DETERMINE YOUR WASTE PICK UP SCHEDULE:

CONTACT US

Poniżej ustalony harmonogram zbiórki odpadów
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪول اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
Residents West of Jos Campau (YELLOW) - THURSDAY pickup
Residents East of Jos Campau (BLUE) - FRIDAY pickup
-mieszkańcy na (West) zachód od Joseph Campau St (ŻÓŁTE) zbiórka ustalona na Czwartek
-mieszkańcy na (East) wschód od Joseph Campau St (NIEBIESKIE) zbiórka ustalona na Piątek
 ) اﺻﻔﺮ ( ﻳﻮﻣﺎﻟﺨﻤﻴﺲJOS CAMPAU ﺳﻜﺎن ﻏﺮب
 ) ازرق ( ﻳﻮماﻟﺠﻤﻌﻪJOS CAMPAU ﺳﻜﺎن ﺷﺮق

586-228-1200
844-460-0999
(toll free number)

prioritywaste,com

