
2022 ਬਾਇਓਲਾ ਕਲੀਨ ਅੱਪ ਇਵ�ਟ

ਟਾਇਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਗਰੀਨ  ਕੂੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਥਾਨਕ HHW ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਸਥਾਨ

ਅਸ� HHW ਜਾ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ � ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਾਗੇਂ:

ਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਬਸਾਈਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾ ਂਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀਆ ਂਹੋ
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ� ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਾਤੂਆ,ਂ ਉਪਕਰਨਾ,ਂ ਗੱਦੇ, ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕਸ, ਗਰੀਨ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਆਮ ਰੱਦੀ � ਵੱਖ ਕਰੋ

ਅਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਗੇਂ:

• ਫਰਨੀਚਰ
• ਉਪਕਰਣ
• ਧਾਤੂਆਂ
• ਲੱਕੜ

• ਗੱਦੇ
• ਗਰੀਨ ਕੂੜਾ
• ਆਮ ਰੱਦੀ

• ਲਾਅਨਮਾਵਰ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹਰੋ ਦ ੋਸਟ�ਕੋ ਮਟੋਰਾਂ
• ਕੋਈ ਵੀ ਆਟ ੋਪਾਰਟਸ
• ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਂਢਾਹਣੁ ਵਾਲੀ ਸਮਗੱਰੀ
• ਸਾਰ ੇਲਾਈਟ ਬਲਬ/ਫਲੋਰਸੋ�ਟ ਿਟਊਬ
• ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾ ਂਖਤਰਨਾਕ ਸਮਗੱਰੀ
(ਮਟੋਰ ਤਲੇ, ਗਰੀਸ, ਜਾ ਂਕਲੂ�ਟ)
• ਐਿਸਡ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਰ, ਅਤ ੇਬਸੇ
(ਪਲੂ ਰਸਾਇਣ ਅਤ ੇਕਲੀਨਰ)
• ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤ ੇਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

Neeg nrog caij: $5/ea. | Tsheb: $ 15 / ea. 
Yuav tsum tau dismounted los ntawm lub log

ਛੋਟਾ: $5/ea
ਵਡੱਾ: $10/ea

• ਹਾਈਪਡੋਰਿਮਕ ਸਈੂਆ ਂਜਾ ਂਮਡੈੀਕਲ ਵਸੇਟ
• ਪ�ਟ , ਪ�ਟ ਿਥਨਰ, ਲਾਕਰ, ਜਾ ਂਲਕੱੜ ਦ ੇਧਬੱੇ
• ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
• ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂਦੀਆ ਂਬਟੈਰੀਆ ਂਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਹਵੋੇ
ਬਟੈਰੀਆਂ
• ਿਮਟੱੀ, ਚਟੱਾਨ, ਸਡੋ, ਜਾ ਂਅਸਫਾਲਟ
• 50 ਗਲੈਨ ਡਰਮੱ
• 4’ ਤ� ਵਧੱ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤ ੇ150 ਪ�ਡ ਤ� ਵਧੱ ਆਈਟਮਾਂ
• ਕੰਪਰ�ਸਡ ਗਸੈ ਿਸਲੰਡਰ, ਅਤ ੇਪ�ਪੋਨੇ ਟ�ਕ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਿਸਟੀ ਆਫ ਬਾਇਓਲਾ (559) 843-2657 ਜਾਂ
(559) 268-0734 'ਤੇ ਿਮਡ ਵੈਲੀ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ

ਹੋਰ HHW ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ, ਫਰੀਜ਼ਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (559) 600-4259

ਬੈਟਰੀਆ ਂਅਤੇ ਫਲੋਰੋਸ�ਟ
ਬਲਬ/ਿਟਊਬ

 
ਬਾਇਓਲਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ:

4925 N 7th Ave
 

ਿਤੱਖਾ ਵੇਸਟ
ਬਾਇਓਲਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ

4925 N 7th Ave
 

ਮੋਟਰ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਿਫਲਟਰ, ਅਤੇ
ਟਰਾਸਂਿਮਸ਼ਨ ਤਰਲ 

AutoZone: 14923 W
Whitesbridge

ਬਾਇਓਲਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਿਬੱਲ ਜਾ ਂਡਰਾਪ-ਆਫ

 ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫਲਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 ਪ�ਤੀ ਘਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ

ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ, ਅਕਤਬੂਰ 28, 10am-2pm | ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਕਤਬੂਰ 29, ਸਵਰੇ ੇ7 ਵਜ-ੇ1 ਵਜੇ
4925 N 7th Ave


