
	

	

	

 “recycLA” 
 
Լոս Անճելըս քաղաքը կը ձեռնարկէ հանրային ու մասնաւոր կողմերու հետաքրքրական ու նոր 
գործընկերութեան մը, որ քաղաքի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով պիտի առաջարկէ 
յաճախորդներու մատչելի ու արդիւնաւէտ աղբահաւաքումի ու վերամշակումի սպասարկութիւնը բոլոր 
առեւտրական ու ճարտարարուեստական գործարարութիւններուն, հաստատութիւններուն եւ մեծ 
բազմընտանիք շէնքերուն։  
 
 
Այս նորարար ծրագիրը՝ “recycLA” անունով, մաս կը կազմէ քաղաքի յանձնառութեան՝ Լոս Անճելըսի 
կեանքի որակը բարձրացնելու, բարելաւելով մեր շնչած օդը, մեր ճամբորդած ուղիները եւ Լոս Անճելըսի 
ընդհանուր մաքրութիւնը։  
 
 
Մինչեւ հիմա, գրեթէ 80.000 գործարարութիւններ եւ բազմընտանիք շէնքեր աղբահաւաքումի 
սպասարկութիւն ստացած են չկարգաւորուած մասնաւոր փոխադրողներէ, սակայն անոնց մեծ մասին 
մատուցուած չեն վերամշակումի այն ծառայութիւնները, որոնք առանձնատուները կը ստանան։ recycLA 
բոլորին վերամշակումի առիթներ պիտի ընծայէ քաղաքին մէջ եւ պիտի ապահովէ յաճախորդներու ուժեղ 
սպասարկութիւն, կանխատեսելի եւ պաշտպանուած սակեր, շատ անհրաժեշտ ենթակառուցուածք եւ 
սարքաւորումներու բարելաւում։  
 
 
Ըստ ծրագրին, քաղաքը կը բաժնուի 11 շրջաններու, որոնք միայն մէկ աղբահաւաք ընկերութեան կողմէ 
պիտի սպասարկուին, այսինքն՝ մեր թաղամասերը բեռնակառքերու նուազ խճողում պիտի ունենան, իսկ մեր 
փողոցները՝ նուազ մաշում։ Ընկերութիւններէն նաեւ պիտի պահանջուի միայն մաքուր վառելանիւթ այրող 
բեռնակառքեր գործածել, ինչ որ պիտի օգնէ մեր օդակի որակի բարելաւումին։    
 



	

	

	

Օգուտներ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ծառայութեան մատակարարներ ըստ շրջանի 
 
Athens    West LA, North Central եւ Harbor 
Republic    Northeast Valley եւ South LA 
Waste Management   West Valley եւ Southeast Valley 
Universal Waste Systems  Northeast 
NASA     Downtown 
Ware     Southeast 
CalMet    East Downtown 
 
 
 
 
 
 

Յաճախորդներու  վայրերու  100% 
վերամշակում 	

	
Յաճախորդի  ծառայութիւններու  
չափորոշիներու  
վերահսկողութիւն 	

	

Աղբավայրերու  տարեկան  1 
միլիոն  թոնի  նուազում 	

	
Մաքուր վառելանիւթով կառքեր 	

Ուտելիքի  փրկութեան  
օժանդակութիւն  եւ  աջակցութիւն 	 	

Չափորոշուած եւ թափանցիկ սակեր 	

Օրկանական  հաւաքումի  եւ  
վերամշակումի  ծառայութիւններ 	

	
Մանրամասն նիւթերու հետապնդում 	

Վերամշակումի  նոր  
ենթակառուցուածքի  200 միլիոն  
տոլարի  ներդրում 	

	
Յաճախորդի ամբողջօրեայ 
աջակցութիւն եւ բոլոր 
ծառայութիւններու պահանջներու 

	



	

	

	

Անցում 
Իւրաքանչիւր recycLA-ի շրջան բաժնուած է աւելի փոքր անցումային շրջաններու։ Յուլիս 1, 2017-ին 
ծառայութեան մատակարարները պիտի սկսին կապուիլ առաջին անցումային շրջանի յաճախորդներուն հետ։ 
Ծառայութեան մատակարարները գնահատումներ պիտի կատարեն իւրաքանչիւր յաճախորդի համար տեղւոյն 
վրայ եւ պիտի քննեն անոնց իրաւունքներն ու պարտաւորութիւնները, զանոնք պիտի դաստիարակեն 
այնպիսի ծրագիրներու մէջ, ինչպէս ուտելիքի փրկութիւն ու վերագործածութիւն, եւ պիտի որոշեն պէտք 
եղած ծառայութեան ծաւալը (աղբամաններու թիւ, չափ ու տեսակ), ներառեալ՝ վերամշակումի ծրագիրները։ 
Իւրաքանչիւր յաճախորդի բարի գալուստի ծրար մը պիտի մատուցուի, որպէսզի ծրագրի պայմանները 
յստակօրէն հասկնալի ըլլան։ Մինչեւ Օգոստոս 1 անոնք աղբամաններ պիտի յանձնեն ու սպասարկութեան 
սկսին առաջին անցումային շրջանին մէջ, մինչ կը սկսին երկրորդ անցումային շրջանի այցելութիւններով 
եւ սպասարկութեան ստուգումներով։  
 
Արժէք 
recycLA կը մատուցէ բազմաթիւ նոր նպաստներ եւ ծառայութիւններ, ներառեալ՝  վերամշակում, 
յաճախորդի ամբողջօրեայ ծառայութիւն, մաքուր վառելանիւթով բեռնակառքեր եւ կանխատեսելի սակեր։ 
Ըստ recycLA-ի, սակերը պայմանագրով կը հաստատուին եւ միայն կանխատեսելի ու թափանցիկ կերպով 
կը թարմացուին։ Ծրագրի նպատակն է աղբի նուազումը եւ վերամշակումի դիւրացումը։ Երբ յաճախորդները 
աղբը կը պակսեցնեն եւ վերամշակումը կ՚աւելցնեն, անոնց սակերը կրնան աւելի իջնել։   
 
Նոր “recycLA” աղբահաւաքումի եւ վերամշակումի ծրագիրը անպայման շահաբեր պիտի ըլլայ մեր 
քաղաքին համար։ Ըլլան փոքր գործարարութիւններ, մեծ ընկերութիւններ, վարձակալներ կամ մթնոլորտի 
պաշտպաններ, վերամշակումի առիթներու ծաւալումը եւ յաճախորդի ծառայութեան ակնկալիքներու ու 
պաշտպանութեան հաստատումը բոլորիս օգտակար պիտի ըլլայ։  
 
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար, կապուեցէք LA Sanitation-ի հետ (800) 773-2489 հեռաձայնին 
կամ այցելեցէք recycLA.com։ 


