ਸਕੂ ਲ ਵਿਚ ਆਰਗੈਵਿਕ ਰੀ -ਸਾਈਕਲ ਕਰਿ ਦੀ ਵਿਆ
ਆਰਗੈਵਿਕ ਿੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਹ ਇਕ ਿਿੀ ਜੋਜਿਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿਾਲ ਸਕੂ ਲ 'ਚ ਆਰਗੈਵਿਕ ਰੀ –ਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ (ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਬਣੌ ਣਾ ) ਇੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਿਚ
ਲੰਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਬਵਚਆ ਖੁਵਚਆ ਅਿਾਜ ਜਾ ਖਾਣਾ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿੂ ੰ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾ ਵਕ ਉਹ ਦੁ ਬਾਰਾ
ਿਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਸਕੇ I ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕੈਫੇਟਰ
ੇ ੀਆ 'ਚ ਲੰਚ ਸਮੇ ਤੇ ਵਕੰਿਾ ਅਿਾਜ ਸੁਵਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਦੁ ੱਧ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਥੋਂ ਤਕ ਖਾਣਾ
ਬਣਿ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟ ਸਾਫ ਕਰਿ ਲੱਵਗਆ ਵਕੰਿਾ ਕੁ ੱਛ ਸੁਵਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇ ਵਕ ਹੱਡੀਆਂ, ਸ਼ੇੇੱਲਸ, ਵਸਲਕੇ ,ਪ੍ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ I so ਇਹ
ਿਿਾਂ ਆਰਗੈਵਿਕ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਇਕ recycle ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਸਕੂ ਲ ਿਲੋਂ ਹੋਿੇਗਾ I ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਅਿਾਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੂ ੜ੍ਹਾ ਕਰਕਟ ਸਮਝ ਕੇ ਿਹੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਤੇ
ਇਹ ਟਰ ੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁ ਬਾਰਾ ਕਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦੀ I

ਆਰਗੈਵਿਕ ਚੀਜਾਂ ਿੂ ੰ ਫਾਲਤੂ ਵਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ?
ਇਹ ਮਹੱਤਿ ਪ੍ੂਰਿ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਵਿਕ ਚੀਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਸੁਟ ਵਦੰਦੈ ਹਾਂ ਤਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਊਿਾ ਤੋਂ ਮੈਥਾਿ ਿਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਿ 'ਚ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬਿ ਡੀਓ ਆਕਸਾਈਡ ਿਾਲੋਂ ਿੀ ੨੦%
ਵਜਆਦਾ ਤਾਕਤਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਾਤਾਿਰਿ ਦੀ ਹਿਾ ਿੂ ੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ I ਆਰਗੈਵਿਕ ਿੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੂ ੰ ਰੀ –ਸਾਈਕਲ ਕਰਿ ਦੀ ਜੋਜਿਾ ਿੂ ੰ ਕਾਿੂ ੰਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਾਤਾਿਰਿ 'ਚ ਿੁ ਕਸਾਿ ਪ੍ੈਦਾ ਕਾਰਿ ਿਾਲੀਆ ਗੈਸਾਂ ਿੂ ੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਬੱਵਚਆ ਿੂ ੰ ਘਰ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਆ ਿੂ ੰ ਰੀ -ਸਾਈਕਲ ਕਰਿਾ ਸਖਾਓ

ਰੀ -ਸਾਈਕਲ ਕਰਿ ਦੀ ਵਿਆ ਇਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਇਸ ਵਕਵਰਆ ਿੂ ੰ ਕਰਿ ਿਾਲ ਬਵਚਆ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਵਿਰਮਾਣ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾI ਹੇਠਾਂ
ਚਾਰਟ ਤੇ ਿੇਖ ਕੇ ਬਵਚਆ ਿੂ ੰ ਹਰੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਭੂ ਰੀ ਬੈਰਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵਸਖਾਓ I



ਸਮਜਾਓ ਤੇ ਸਖਾਓ ਜੇ ਬੱਵਚਆ ਿੂ ੰ ਪ੍ੂਰਾ ਦੱਵਸਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਇੱਸ ਵਕਵਰਆ ਕਰਿ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਿ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ
ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪ੍ੈਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬਵਚਆ ਿੂ ੰ ਦੱਵਸਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆ ਸਕਦੈ ਹਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਿਾਤਾਿਰਿ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਿੂ ੰ ਇਹ
ਵਸੱਵਖਆ ਵਦਤੀ ਜਾਿੇ ਕੇ ਵਕਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਵਿਕ ਚੀਜਾਂ ਿੂ ੰ ਵਕਹੜੀ ਰੀ -ਸਾਈਕਲ ਵਬਿ ਜਾ ਬੈਰਲ 'ਚ ਸੁਵਟਆ ਜਾਿੇ I



ਸੰਕੈਤ ਿੂ ੰ ਸਮਝੋ

ਭੂ ਰੀ ਬੈਰਲ ਵਿਚ ਕੱਚ, ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੁਟਣ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਦੱਸੋ I



ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੋ



ਰਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵਕਵਰਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਿੂ ੰ ਉਿ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਿੂ ੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਵਕ ਇਹ ਿਾਤਾਿਰਿ

ਬੱਚਿਆਂ ਿੂ ੰ ਕਰ ਕੇ ਵਦਖਾਓ I ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ੍ ਿੂ ੰ ਹੀ ਿੇਖ ਕੇ ਵਸੱਖਦੇ ਹਿ I ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਵਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਹਿ I

ਸਾਫ ਕਰਿਾ ਵਕੰਿਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਜਥੇ ਿੱਢੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਛੋਵਟਆਂ ਿੂ ੰ ਵਸਖੌਣ I

ਅਗਲੇ ਪੈਜ ਤੇ ਦੈਖੋ See more Information

ਇੱਸ ਪ੍ੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ

2. ਆਰਗੈਵਿਕ

ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਵਕਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ?

1. Trash
ਭੂ ਰੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਜੋ ਵਕ ਇੱਸ ਵਿਚ ਟਰ ੇਸ਼ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ
ਵਜਿੇ ਵਕ ਦੁ ੱਧ ਦੀਆ ਬੋਤਲਾਂ, ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਦੀਆ ਚੀਜਾਂ, ਅਤੇ

ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਿਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਟਰ ੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ 'ਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇ I

2. ਆਰਗੈਵਿਕ
ਿੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੂ ੰ ਇੱਸ ਹਰੀ ਬੈਰਲ
ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਬੈਰਲ ਆਰਗੈਵਿਕ ਲਈ ਹੈ I
ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚ ਜਦੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਣ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਥਾਲੀ ਜਾ
ਟਰੇ 'ਚ ਬਵਚਆ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਬੈਰਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਢੰਗ
ਿਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਥਾਲੀ ਿੂ ੰ ਬੈਰਲ ਵਿਚ ਪ੍ੁੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਰਲ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ
ਥਾਲੀ ਿੂ ੰ ਠੁ ਪ੍ ਠੁ ਪ੍ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਵਚਆ ਖਾਂਣਾ ਬੈਰਲ ਵਿਚ ਸੁਟਣ I
ਆਰਗੈਵਿਕ ਿੇਸਟੇਜ ਵਿਚ ਬਵਚਆ ਖਾਣਾ ਵਜਿੇ ਵਕ ਮੀਟ,
ਮਾਛੀ ਹੱਡੀਆਂ,ਵਸਲਕੇਏ, ਫਲ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ I

3. Trays - ਥਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰ ਆ
ੇ ਂ
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੀ ਖਾਲੀ ਟਰੇ ਜਾ ਥਾਲੀ ਿੂ ੰ
ਸਟੈਕ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਿਰਤ ਕੇ ਰੱਖਣ I ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ
ਪ੍ਹੀਆ ਿਾਲੀ ਕਾਰਟ ਥਾਲੀਆਂ ਜਾ ਟਰੈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ I

Share Table- ਮੈਜ ਦੀ ਬਹੁ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਚਾਰ ਪ੍ਹੀਆ ਿਾਲੀ ਕਾਰਟ ਿੂ ੰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੇਜ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਰਤ ਸਕਦੈ - ਵਜਸ ਉਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣਾ ਬੰਦ ਭੋਜਿ
ਵਜੜਹ ਾ ਿਹੀਂ ਖਾਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੇਜ ਤੇ ਦੂ ਸਵਰਆਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖ
ਦੇਣ I

VOLUNTEER OPPORTUNITY -

ਸੇਿਾ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਇਹ ਸੂਚਿਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ੍ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਊਿਾ ਕੋਲ ਕੁ ਛ ਸਮਾਂ ਹੋਿੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੂ ੰ ਆਪ੍ਣਾ ਸਮਜ ਕੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਬੱਵਚਆ
ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਿੂ ੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਿਾਲ ਚਾਲੋ ਣੇ ਲਈ ਜੋਗ ਦਾਿ ਪ੍ਾਉਣ I ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾ ਆਪ੍ਣੇ ਬਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ
ਿਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

,

