خدمة ل ّم القمامة

إعادة تدوير النفايات ال ُمختلطة
•يشكّل وضع النفايات الخاطئة في الحاوية الصفراء مشكلة .فهو يقلّل
من جودة وقيمة المواد التي ت ّم جمعها ،وقد يتلف ُمعدّات الفرز ،ويمكن أن
يؤدي إلى تحويل كامل الحمولة إلى المكبّ .

اآلن بما أن نفايات الطعام يتم رميها في الحاوية الخضراء ،فيجب أن يكون هناك كمية أقل من القمامة.
في المستقبل ،وللتمييز الواضح بين الحاويتين ذاتي الغطاء األخضر ال ُمستخدمتان في الخدمة الجديدة ،سيقوم
المجلس البلدي باستبدال أغطية حاويات القمامة ذات اللون األخضر الداكن بأغطية حمراء.
يتم تفريغ صناديق القمامة أسبوعيا ً.

✔

ما هي األشياء التي يمكن
وضعها داخل الحاوية؟

✘

ما هي األشياء التي ال يمكن
وضعها داخل الحاوية؟

•إذا كنتم غير متأكدين مما إذا كان من الممكن وضع أحد العناصر في
الحاوية ،ال تضعونه حتى تقومون بالتأكد من أي حاوية يجب وضعه فيها
من خالل البحث في ميزة “Which bin does this go in؟” عبر
موقع المجلس البلدي اإللكتروني
أو تطبيق .Recycling 2.0

✔

ما هي األشياء
التي يمكن وضعها
داخل الحاوية؟

ألغطية
بإزالة ا
قوموا
حاويات
شطف ال
و

المواد البالستيكية  -الرموز  3-4و 6-7

النفايات اإللكترونية

نفايات الطعام والحدائق

الحاويات والصواني المصنوعة من
البولسترين ،وحاويات التغليف المصنوعة
من الفلين

أدوات التخزين والطبخ

علب الطالء ،أو زيت المحركات أو النفايات الكيميائية

البطاريات

روث وفضالت الحيوانات األليفة

اكواب الشرب

اللمبات

المواد القابلة للتدوير

الحفاضات والمناديل المبللة

األغطية على أنواعها

قائم
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•يقوم المجلس البلدي بفحص حاويات القمامة بشكل ُمنتظم لتقديم التعليقات
والمالحظات للس ّكان وللتأكد من وضع األشياء المناسبة في الحاويات
المناسبة .وإذا وجدتم ملصق على حاوية النفايات ،فهذا يعني أن حاوية
النفايات تحتوي على األغلب على أشياء ال يجب َرميَها فيها .والملصق
ليس غرامة.
•يعمل المجلس البلدي باإلضافة إلى شركائنا في إعادة التدوير باستمرار
على إيجاد أسواق نهائية محلية جديدة وفرص إعادة تدوير األدوات
المنزلية.
•يتم ل ّم حاوية إعادة التدوير كل أسبوعين.

✘

ما هي األشياء التي ال يمكن
وضعها داخل الحاوية؟

المواد البالستيكية :الرموز  3و 4و 6و :7بما في ذلك الحاويات
والصواني المصنوعة من البولسترين ،وحاويات التغليف المصنوعة
من الفلين ،وأكياس الخبز ،وأغشية البالستيك للتغليف ،والزجاجات
القابلة للعصر ،ومغلّفات المجالت

المواد البالستيكية PET :أو ( PETEالرمز  )1و( HDPEالرمز )2و( PPالرمز  :)5بما في ذلك
قناني/زجاجات الحليب ،والمشروبات ،والمنظفات وبعض حاويات الطعام

علب الحليب/العصير المصنوعة من الكرتون
وعلب UHT/TETRA

يمكن أيضا ً إعادة تدوير المواد البالستيكية الليّنة في
حاويات إعادة التدوير  REDCYCLEفي  COLESو
 .WOOLWORTHSللمزيد من المعلومات قوموا بزيارة
WWW.REDCYCLE.NET.AU

فرض حظر على محتويات حاويات القمامة
في عام ّ ،2019
حظرت الحكومة في والية فيكتوريا رمي جميع النفايات اإللكترونية في المكبّ  .يجب فصل النفايات اإللكترونية،
بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة المطبخ واألقراص المدمجة  CDsواللمبات وخراطيش الطابعة عن صندوق القمامة
الخاصة بكم ويجب أخذها إلى مواقع مختلفة .راجعوا موقع المجلس البلدي اإللكتروني للمزيد من التفاصيل.

قم بزيارة  hobsonsbay.vic.gov.au/recyclingأو اتصل بالرقم  1300 179 944لالطالع على ورقة المعلومات هذه بلغة أخرى.

األكياس البالستيكية  -فارغة أو ممتلئة بمواد
قابلة للتدوير

الورق :الصحف والمجالت والنشرات اإلعالنية والكتالوجات الترويجية واألوراق
المكتبية والظروف البريدية

الكرتون :الكرتون والعلب غير
المغلّفة بالشمع

األلمنيوم والفوالذ :العلب والتنك وورق األلمنيوم
(على شكل كرات قطرها  10سم)

األواني الفخارية المكسورة
واللمبات

األغطية

علب الرذاذ – يمكن أن تنفجر أثناء
عملية الفرز

المنسوجات والنفايات المنزلية األخرى

الزجاج

الورق والكرتون المطلي والمكسو
بالشمع

األواني والمقالي
المعدنية

تجنّبوا النفايات في المقام األول
لقد سبق للعديد من األشخاص أن غيّروا بالفعل عاداتهم اليومية وأصبحوا يحملون فنجان قهوة وأكياس يمكن إعادة استخدامها .يمكنكم
أيضا ً أن تختاروا شراء منتجات ذات عبوات وتغليف أقل أو ذات عبوات وتغليف يمكن إعادة تدويرها إلى منتجات جديدة .للحصول
على التفاصيل راجعوا ( Waste Avoidance Tipsنصائح لتجنّب النفايات) على موقع المجلس البلدي اإللكتروني.

قم بزيارة  hobsonsbay.vic.gov.au/recyclingأو اتصل بالرقم  1300 179 944لالطالع على ورقة المعلومات هذه بلغة أخرى.

إعادة تدوير الزجاج

نفايات الطعام والحدائق
معلوم
صصة لفضالت الطعام والحدائق إلى تحويل حوالي
سيؤدي استخدام حاوية القمامة ذات الغطاء األخضر الفاتح ال ُمخ ّ
 8000طن من النفايات عن المكبّ سنويا ً .ويتم إرسال محتويات الحاوية الخضراء إلى منشأة حيث يتم إعادة تدوير
المواد إلى مواد مفيدة ،مثل السماد ومكيّفات التربة ،إلعادة وضعها في األرض.
يتم تفريغ صندوق المخلفات الخضراء كل أسبوعين.

✔

ما هي األشياء التي يمكن وضعها
داخل الحاوية؟

✘
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ما هي األشياء التي ال يمكن
وضعها داخل الحاوية؟

الفواكه والخضار (المطهية والنيئة)

اللحوم والمأكوالت البحرية والعظام
(المطهية والنيئة)

اكياس بالستيك (القابلة للتسميد
والقابلة للتحلّل عضويا ً)

حاويات وعلب الطعام

الحمضيات ،والبصل والثوم

البن المطحون والشاي الفرط

كبسوالت القهوة وأكياس
الشاي

المعادن ،والزجاج ،والبالستيك والكرتون

األلبان وقشور البيض

الخبز ،والمعكرونة،
والحبوب واألرز

أجذاع األشجار الكبيرة (يزيد حجمها عن
 300مم) والخشب ال ُمعالَج

روث الحيوانات األليفة وفضالتها

األغصان ،وفروع األشجار الصغيرة
والفضالت من تشذيب الحديقة

األعشاب الضارة ،والعشب/الحشيش،
وأوراق الشجر واألزهار

الحفاضات والمناديل المبللة

أدوات وأواني الحدائق

الطوب ،واألسمنت واألنقاض

الرماد والتربة

يؤدي فصل النفايات الزجاجية في منزلكم ووضعها في حاوية خاصة بها إلى توفير المزيد من الزجاج الذي يتم
إعادة تدويره إلى مرطبانات وقناني/زجاجات جديدة ،وفي بعض الحاالت ،إلى مواد تُستخدم لمشاريع الطرق
والسكك الحديدية .ويمكن إعادة تدوير معظم الزجاج مرارا ً وتكراراً ،دون أن يخسر صالحيته.
يتم ل ّم حاوية الزجاج كل أربعة أسابيع.

✔

ما هي األشياء التي يمكن
وضعها داخل الحاوية؟
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ما هي األشياء التي ال يمكن
وضعها داخل الحاوية؟

أغطية الفلين والزجاجات/القناني
والمرطبانات

أدوات التخزين والطبخ

مرطبانات زجاجية (بدون أغطية)

زجاجات العطور

زجاجات/قناني زجاجية (بدون أغطية)
أجذاع األشجار الصغيرة (الحجم األقصى100 :
مم ×  300مم)

تجنّبوا هدر الطعام

الزجاج الشفاف ،واألخضر والبني مقبول

تشير األبحاث إلى أن أكثر من نصف نفايات الطعام التي تُنتجها األسرة العادية يمكن تجنّبها .راجعوا موقع المجلس البلدي
اإللكتروني للحصول على النصائح والروابط.

التلوث .راجعوا موقع
يُرجى شطف جميع الزجاجات/القناني والمرطبانات للمساعدة في منع ّ
المجلس البلدي اإللكتروني لمعرفة كيفية التخلّص من اللمبات.

قم بزيارة  hobsonsbay.vic.gov.au/recyclingأو اتصل بالرقم  1300 179 944لالطالع على ورقة المعلومات هذه بلغة أخرى.

زجاج النوافذ

أواني فخارية مكسورة

اكواب الشرب

قم بزيارة  hobsonsbay.vic.gov.au/recyclingأو اتصل بالرقم  1300 179 944لالطالع على ورقة المعلومات هذه بلغة أخرى.

