
� مدينة �الت�مور
تحد�ث �خصوص إعادة التدو�ر ��

29 س�تم�� 2020

� �الت�مور.
ا من 31 أغسطس، لن يتم تجميع المخلفات من المنازل �غرض إعادة تدو�رها �� اعت�ار�

� �س�ب  � عدد الموظف��
ا �� تواجه إدارة األشغال العامة (DPW)، و�� و�الة المدينة المسؤولة عن جمع القمامة و�عادة التدو�ر، نقص�

� مواع�د مناس�ة ومنتظمة. وقد يتم 
� ع� جمع القمامة �� ك�� � �ال�� جائحة كوف�د-19، وس�سمح إ�قاف إعادة التدو�ر للموظف��

، وهذا ع� حسب مست��ات العمالة المتوفرة إلدارة األشغال العامة. اس�ئناف جمع المخلفات إلعادة التدو�ر �عد أول نوفم��

 . � طرأ عليها تحد�ث �اللون األخ�� تظهر المعلومات ال��

ستق�ل المواقع المدرجة مخلفات 
إعادة التدو�ر فقط (ول�س القمامة)، 

و�جب إحضار مخلفات إعادة 
� حاو�ة قا�لة إلعادة 

التدو�ر ��
االستخدام، مثل أحد صناديق إعادة 

التدو�ر الصفراء، أو حاو�ة قا�لة 
إلعادة التدو�ر، �ك�س من الورق 

. � الب��
 Ci�zen مكنك ز�ارة أحد مرا�ز�

Drop-off Center (توص�ل 
) ل�سل�م مخلفات إعادة  � المواطن��

التدو�ر والقمامة! لالطالع ع� 
قائمة بتلك المواقع، تفضل ب��ارة:  

bit.ly/dpwdropoff

Bernard C. “Jack” Young
 Mayor

ا من المعلومات �شأن خدمات المدينة المتأثرة إذا أردت أن تعرف م��د�
وس ال�ورونا (كوف�د-19) �اإلضافة إ� موارد أخرى، فتفضل ب��ارة: �ان�شار مرض ف��

coronavirus.bal�morecity.gov

� إعادة التدو�ر! 
نرجو االستمرار ��

�مكنك إحضار المخلفات من أجل إعادة تدو�رها إ� إحدى المجموعات المجتمع�ة التال�ة
ا إ� 6 مساًء. ا و�و�� الثالثاء والخم�س من الساعة 7 ص�اح� ا ح�� 3 ع�� � واألر�عاء والجمعة من الساعة 7 ص�اح� Centers، مفت�ح أ�ام االثن��

 DPW Mari�me Opera�ons Facility, 3311 Eastbourne :1 ��ال      
Eastbourne Ave جادة �

       أمام المب�� ��
ا ح�� 7 مساًء) � إ� الس�ت، من الساعة 9 ص�اح�       ال�� 2: ساحة DPW Eastside Sanita�on Yard, 6101 Bowleys Lane (من االثن��

� Hazelwood Elementary School, 4517 Hazelwood Avenue - �موقف الس�ارات أمام المدرسة
       و��

Hamilton Elementary School, 6101 Old Harford Road ال�� 3: مدرسة      
Sylvan أو جادة Christopher و�مكن الوصول إل�ه من جادة ، �

       �موقف الس�ارات الخل��
Chinquapin Middle School, 900 Woodbourne Avenue ال�� 4: مدرسة      

Midwood Ave جادة �
       أمام المدرسة لدى المب�� 5500 ��

، �
ا، W. Northern Parkway 3500 �موقف الس�ارات الخل�� طة سا�ق�       ال�� 5: أ�اد�م�ة ال��

Manha�an Avenue و�مكن الوصول إل�ه من جادة      
Greenspring Middle School, 4701 Greenspring Avenue ال�� 6: مدرسة      

       �موقف الس�ارات السف�� أمام المدرسة
William S. Baer School, 2001 N. Warwick Avenue ال�� 7: مدرسة      

       �موقف الس�ارات أمام المدرسة
Westside Skills Center, 4501 Edmondson Avenue ال�� 8: مركز      

Athol Ave موقف الس�ارات الذي �مكن الوصول إل�ه من جادة�       
Steuart Hill Academic Academy, 30 S.Gilmor Street ال�� 9: أ�اد�م�ة      

W. Lombard Street موقف الس�ارات خلف المدرسة، والممكن الوصول إل�ه من شارع�       
DPW Southwest Sanita�on Yard, 701 Reedbird Avenue ال�� 10: ساحة      

ا ح�� 7 مساًء)  � إ� الس�ت، من الساعة 9 ص�اح�        (من االثن��
Digital Harbor High School, 1100 Covington Street ال�� 11: مدرسة      

 Covington Street موقف الس�ارات المجاور للمدرسة، والذي �مكن الوصول إل�ه من شارع�       
Dunbar High School, 601 N. Central Avenue ال�� 12: مدرسة      

Orleans القرب من� Central Ave والذي �مكن الوصول إل�ه من جادة ، �
       �موقف الس�ارات الخل��

DPW Property Management Facility, 1825 Edison Highway ال�� 13: مرفق      
 Parking lot in rear of building � من المب��

       �موقف الس�ارات �الجزء الخل��
Mergenthaler (“Mervo”) High School, 3500 Hillen Road ال�� 14: مدرسة      

Tivoly Ave الممكن الوصول إل�ه من المب�� 3500 �جادة �
       �موقف الس�ارات الخل��


