ਂ (King County) ਦੇ
2 ਮਈ 2022 ਤ� 25 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਲੰ ਮੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟੀ
ਅਲਗੋਨਾ (Algona), ਰੇਨਟਨ (Renton) ਅਤੇ ਹੋਟਨ (Houghton) ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਂ ੀ (King
2 ਮਈ 2022 ਤ� ਲਾਗੂ - 25 ਫੁਟ
ੱ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਲੰ ਮੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟ
County) ਦੇ ਅਲਗੋਨਾ (Algona), ਰੇਨਟਨ (Renton), ਹੋਟਨ (Houghton) ਟ�ਾਂਸਫਰ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਉਿਲੰ ਗ
ਕੰਪਨੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਚਰਾ ਪ�ਬਧ
ੰ ਨ, Recology, Republic)। ਲੰ ਮੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਗਾਹਕ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋ ਲੇ ਕ (ਟੁਕਿਵਲਾ) (Bow Lake (Tukwila)), ਫੈਕਟੋਰੀਆ
(Factoria), ਈਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਿਵਖੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। ਬੋ ਲੇ ਕ (ਟੁਕਿਵਲਾ)
(Bow Lake (Tukwila)), ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria), ਈਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਅਤੇ
ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਿਵਖੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਕਚਰਾ ਿਲਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤ� ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ
ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਿਂ ਕ
ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਡੀਕ ਸਮ� ਅਕਸਰ ਥੋੜ�ੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਡੀਕ ਸਮ� ਲਈ ਗਾਹਕ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੰ ਮੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਿਕਉਿਂ ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਿਡੱ ਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵ� ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵ� ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੰ ਬਾਈ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਲੰ ਮੇ
ਂ ਜਗ�ਾਂ ਨਹੀ ਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਵਹੀਕਲਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁ ੰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੈ।
ਿਜਨ�ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ� ਮਾਰਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ 8 ਤ� 17 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡ�ਾਈਵ
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਿਜਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਿਵਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ
ਂ ੀ (King County) ਦੇ ਹੋਰ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੋ ਲੇ ਕ
ਹਾਂ । ਿਜਨ�ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟ
(ਟੁਕਿਵਲਾ) (Bow Lake (Tukwila)), ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria), ਈਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫ਼ੀਸ ਲਈ $14 ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ�. ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ� ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
ਅਲਗੋਨਾ (Algona) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ:
ਬੋ ਲੇ ਕ (Bow Lake) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਫਰ
ਸਟੇਸ਼ਨ(8 ਮੀਲ)
18800 Orillia Rd S (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰ ਕ)
Tukwila, WA 98188
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤ�
ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਵੀਰਵਾਰ: 24 ਘੰਟੇ; ਸ਼ੁਕ
ੱ ਰ: ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ –
ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ; ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ-ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ
– ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤ�
ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ;
ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ-ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ENUMCLAW (ਈਨਮਕਲੌ ) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ(17 ਮੀਲ)
1650 Battersby Ave E (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰ ਕ)
Enumclaw, WA 98022
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਤੱਕ।
ਰੇਨਟਨ (Renton) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ:
ਬੋ ਲੇ ਕ (Bow Lake) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ(8 ਮੀਲ)
18800 Orillia Rd S (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰ ਕ)
Tukwila, WA 98188
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਵੀਰਵਾਰ: 24 ਘੰਟ;ੇ ਸ਼ੁੱਕਰ: ਰਾਤ 12 ਵਜੇ – ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ
ਤੱਕ; ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ-ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ; ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ-ਐਤ:
ਸਵੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ।
ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ(9 ਮੀਲ)
13800 SE 32nd St (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰ ਕ)
Bellevue, WA 98005
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ: ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ;ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ ਤੇ ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਹੋਟਨ (Houghton) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ:
ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ(8 ਮੀਲ)
13800 SE 32nd St (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰ ਕ)
Bellevue, WA 98005
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ: ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ;ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ ਤੇ ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਸ
ਂ ਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ(16 ਮੀਲ)
2300 N 165th St. (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰ ਕ)
Shoreline, WA 98133
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ: ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ; ਸ਼ਿਨੱ ਚਰ ਅਤੇ ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਂ ੀ (King County) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ
ਉਡੀਕ ਸਮ� ਲਈ ਗਾਹਕਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟ
ਟ�ਾਂਸਫਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਿਦਨ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਥ�ਕਸਿਗਿਵੰਗ, ਿਕ�ਸਮਸ, ਅਤੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਦੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।

ਪ�. ਹੋਟਨ (Houghton), ਰੇਨਟਨ (Renton), ਅਤੇ ਅਲਗੋਨਾ (Algona) ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 50 ਸੇਵਾ ਤ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁ ਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਉ. ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਅਲਗੋਨਾ (Algona) ਅਤੇ ਹੋਟਨ (Houghton)) ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹਨ।
ਂ ੀ (South County) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਸ
ਸਾਉਥ ਕਾਉਟ
ਂ ਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਿਨਰਮਾਣ 2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ
ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 2026 ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ� ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ,
ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਿਡਸਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅਲਗੋਨਾ (Algona) ਿਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਂ ੀ (King County) ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਨੌਰਥਈਸਟ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਭਾਲ
ਿਕੰਗ ਕਾਊਟ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 2028 ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ�ਣਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪ�. ਮੈਨੂੰ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁ ਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂ ਸੀ। ਮ� ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਆਇਆ/ਆਈ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ
ਂ ੀ (King County) ਵੱਲ� ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਕੀ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟ
ਉ. ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਿਵਧਾ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਜਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫੀਸ ਿਵੱਚ $14 ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਉਚਰ ਿਮਲੇ ਗਾ। ਕੂੜੇ
ਲਈ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫੀਸ $28 ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਿਲੰ ਗ (ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕਚਰੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਫੀਸ $16 ਹੈ।

