ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਰਲਕੇ ਆਪਣੇ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਰੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱ ਚ

ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱ ਚ

ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱ ਚ

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ

ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤਮੰ ਦ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਭੋਜਨ

ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤਮੰ ਦ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਭੋਜਨ

ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਲਈ ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤਮੰ ਦ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਭੋਜਨ

ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੂੜੇ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜਨ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਚਰਾ) ਨੂੰ ਆਮ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਕਰਕੇ, ਖਾਦ ਜਾਂ
ਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੂੜੇ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜਨ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਚਰਾ) ਨੂੰ ਆਮ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਕਰਕੇ, ਖਾਦ ਜਾਂ
ਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੂੜੇ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜਨ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਚਰਾ) ਨੂੰ ਆਮ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਕਰਕੇ, ਖਾਦ ਜਾਂ
ਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

• ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ

• ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ

• ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲ

• ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ (ਪੈਕਜਿੰ ਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ)

• ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ (ਪੈਕਜਿੰ ਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ)

• ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣੇ (ਪੈਕਜਿੰ ਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ)

• ਕੱ ਚਾ ਭੋਜਨ, ਪਲੇ ਟ ਦੀ ਬਚੀ ਜੂਠ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ
• ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ, ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਛਿਲਕੇ
• ਪਾਸਤਾ, ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਚੌਲ

• ਦੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ,ਚਟਨੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ
• ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

• ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੱ ਪ/ ਪਲੇ ਟਾਂ

• ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਨੈਪਕਿਨਜ਼/ ਪੀਜੇ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ/ਅਖਬਾਰ

•	
ਕਰਾਫਟ/ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ
ਬੈਗ
• ਮੋਮੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

• ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕੌ ਫੀ, ਫਿਲਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ

• ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚੌਪਸਟਿੱ ਕਸ, ਸਟਿਰ ਸਟਿੱ ਕਸ, ਅਤੇ ਟੁੱ ਥਪਿਕਸ

• ਕੱ ਚਾ ਭੋਜਨ, ਪਲੇ ਟ ਦੀ ਬਚੀ ਜੂਠ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ
• ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ, ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਛਿਲਕੇ
• ਪਾਸਤਾ, ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਚੌਲ

• ਦੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ,ਚਟਨੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ
• ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

• ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੱ ਪ/ ਪਲੇ ਟਾਂ

• ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਨੈਪਕਿਨਜ਼/ ਪੀਜੇ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ/ਅਖਬਾਰ

•	
ਕਰਾਫਟ/ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ
ਬੈਗ
• ਮੋਮੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

• ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕੌ ਫੀ, ਫਿਲਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ

• ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚੌਪਸਟਿੱ ਕਸ, ਸਟਿਰ ਸਟਿੱ ਕਸ, ਅਤੇ ਟੁੱ ਥਪਿਕਸ

• ਕੱ ਚਾ ਭੋਜਨ, ਪਲੇ ਟ ਦੀ ਬਚੀ ਜੂਠ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ
• ਮੀਟ, ਮੱ ਛੀ, ਹੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਦੇ ਛਿਲਕੇ
• ਪਾਸਤਾ, ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਚੌਲ

• ਦੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ,ਚਟਨੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ
• ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

• ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੱ ਪ/ ਪਲੇ ਟਾਂ

• ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਨੈਪਕਿਨਜ਼/ ਪੀਜੇ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ/ਅਖਬਾਰ

•	
ਕਰਾਫਟ/ਬਚਿਆ ਖਾਣਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ
ਬੈਗ
• ਮੋਮੀ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

• ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕੌ ਫੀ, ਫਿਲਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ

• ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਚੌਪਸਟਿੱ ਕਸ, ਸਟਿਰ ਸਟਿੱ ਕਸ, ਅਤੇ ਟੁੱ ਥਪਿਕਸ

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਰੀਸਾਇਕਿਲੰਗ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ
604-REC-YCLE (604-732-9253) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰੀਸਾਇਕਿਲੰਗ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ
604-REC-YCLE (604-732-9253) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰੀਸਾਇਕਿਲੰਗ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ
604-REC-YCLE (604-732-9253) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ (ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ, ਅਨੇਕਾਂ
ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੱ ਡੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਈਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਮੈਨੇਜਰ ਟੂਲਕਿੱ ਟ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਸਾਈਨ ਆਦਿ), ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
metrovancouver.org/foodscraps ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ (ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ, ਅਨੇਕਾਂ
ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੱ ਡੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਈਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਮੈਨੇਜਰ ਟੂਲਕਿੱ ਟ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਸਾਈਨ ਆਦਿ), ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
metrovancouver.org/foodscraps ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ (ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ, ਅਨੇਕਾਂ
ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੱ ਡੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਈਡ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਮੈਨੇਜਰ ਟੂਲਕਿੱ ਟ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਸਾਈਨ ਆਦਿ), ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
metrovancouver.org/foodscraps ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

•	
ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਬਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਇੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ, ਮੀਥੇਨ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਮਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•	
ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਬਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਇੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ, ਮੀਥੇਨ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਮਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•	
ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱ ਬਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਇੱ ਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ, ਮੀਥੇਨ ਛੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਗਲੋ ਬਲ ਵਾਰਮਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•	
ਭੋਜਨ ਸੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।

•	
ਭੋਜਨ ਸੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।

•	
ਭੋਜਨ ਸੁੱ ਟਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ
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ਦੇ ਅੰ ਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 250,000 ਟਨ ਕੂੜਾ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ‘ਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੂਰ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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•	
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 40%
ਹਿੱ ਸਾ ਖਾਦ ਬਣਨ ਯੋਗ ਸੀ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਡ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ)
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