دليلك لخدمات

الــنـفــايـات
وإعـادة التدوير
مواد النفايات لمستقبل مستدام

hornsby.nsw.gov.au/waste
الخط الساخن للنفايات 13 70 30
Arabic

برميل إعادة التدوير ذو الغطاء األصفر
المواظبة عىل إعادة التدوير

باستمرار

يتم جمع نفايات برميل إعادة التدوير ذي الغطاء األصفر كل أسبوعين في نفس اليوم الذي
يتم فيه تفريغ برميل النفايات ذي الغطاء األحمر ،بحيث يتم تفريغه في أحد األسابيع ثم يتم
تفريغ برميل المواد العضوية من الحديقة ذي الغطاء األخضر في األسبوع التالي وهكذا.

تم أخذ مواد إعادة التدوير من عىل الرصيف ،تُنقل هذه المواد إىل منشأة استعادة المواد
متى ّ
حيث يتم فرزها ورزمها وإرسالها إىل شركات مصنّعة أخرى لتحويلها إىل سلع جديدة .يتم إعادة
تدوير بعض األشياء هنا في ضواحي سيدني .ويمكنك طلب برميل إعادة تدوير ذي غطاء
أصفر آخر إذا كنت بحاجة إىل حجم أكبر (تنطبق رسوم).

“ال تضع األكياس البالستيكية ومواد التغليف
المصنوعة من البالستيك الل ّين في برميل إعادة
التدوير ذي الغطاء األصفر .تعلق هذه المواد
البالستيكية اللينة في اآلالت في منشأة الفرز ”

نصائح إلعادة التدوير
■

■

■

ضع جميع األشياء الفارغة القابلة إلعادة التدوير بشكل سائب في
		برميل إعادة التدوير ذي الغطاء األصفر .رجا ًء ،ال تضع سوائل أو
		طعاما فيه .ال تحتاج العبوات إال ّ إىل شطف سريع.
ً
تجاهل األرقام والمثلثات الموجودة عىل العبوات البالستيكية،
		إذ أننا نقوم بإعادة تدوير جميع العبوات البالستيكية الصلبة من
والحمام وغرفة الغسيل.
		المطبخ
ّ
أكياسا بالستيكية أو عبوات بالستيك ل ّين أو
ال تضع
ً
		بطاريات في برميل إعادة التدوير ذي الغطاء األصفر.

تأكّد في الموقع  hornsby.nsw.gov.au/wasteلمعرفة تواريخ جمع هذه النفايات أو اتصل بخط النفايات الساخن عىل الرقم 13 70 30
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األشياء المقبولة:
■
■
■
■
■

القناني والبرطمانات الزجاجية (مع إزالة األغطية).
الصحف والكتب ومواد البريد غير المرغوب فيه والمجالت (مع إزالة مواد التغليف البالستيكية).
الكرتون وعلب البيتزا والورق وعلب الحليب والعصير ،بما في ذلك عبوات تترا.
علب األلمنيوم وورق ’الفويل‘ النظيف والعلب المعدنية وعلب ’اإليروسول‘ الفارغة.
الحمام أو غرفة
جميع العبوات والقناني البالستيكية الصلبة المستخدمة في المطبخ أو
ّ
		الغسيل بما في ذلك قناني وعبوات الطعام والمشروبات والشامبو ومواد الغسيل
		والمنظفات المنزلية.

إعادة التدوير

األشياء غير المقبولة:
■
■
■
■
■
■
■

أكياس البالستيك وعبوات البالستيك الل ّين والبوليستيرين.
البطاريات.
فضالت الطعام والحفاضات وقصاصات النباتات من الحديقة.
األلعاب والمالبس ،زجاج النوافذ ،المرايا.
المعادن الخردة واألجهزة المنزلية.
النفايات الطبية ،بما في ذلك الحِ قن.
المشمع.
المقطع ،الكرتون
الورق
ّ
ّ
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برميل المواد العضوية من الحديقة ذو الغطاء األخضر
تحويل المواد العضوية الخضراء إىل كومبوست (مواد تسميد عضوية) ثمين

يتم إرسال المواد العضوية من الحديقة من برميل المواد العضوية الخاصة بالحديقة ذي الغطاء األخضر إىل منشأة صنع الكومبوست .يتم صنع الكومبوست والرقائق الخشبية
ومواد عضوية أخرى في هذا الموقع .إذا كنت تعيش في منزل ،سوف تتل ّقى خدمة جمع النفايات الخضراء إلعادة تدوير معظم المواد العضوية في حديقتك بسهولة .يتم جمع
مواد برميل المواد العضوية ذي الغطاء األخضر كل أسبوعين في نفس اليوم الذي يتم فيه جمع مواد برميل النفايات ذي الغطاء األحمر ،بحيث يتم تفريغه في أحد األسابيع ثم
يتم تفريغ برميل إعادة التدوير ذي الغطاء األصفر في األسبوع التالي وهكذا .يمكنك طلب برميل إعادة تدوير ذي غطاء أخضر آخر إذا كنت بحاجة إىل حجم أكبر (تنطبق رسوم).

‘يعيد سكان هونزبي تدوير أكثر من 18000

طن من نفايات الحدائق سنويًا؛ بذلك تتم
إعادة المادة العضوية الثمينة إىل التربة’

قلّل ما يدخل إىل برميل المواد العضوية من الحديقة ذي الغطاء األخضر وبرميل النفايات ذي
الغطاء األحمر .يمكن تحويل مجموعة من بقايا الطعام والخضروات والمواد العضوية األخرى
من منزلك إىل تربة غنية وسماد سائل الستخدامها في حديقتك لنباتات األصص.
لمعرفة كيفية القيام بذلك
وللحصول عىل قسيمة للحصول
عىل برميل كومبوست أو مزرعة دود
بنصف السعر ،يُرجى زيارة الموقع
.idigcompost.com.au

راجع موقع المجلس لمعرفة تواريخ ورش العمل
وحجز مقعد لك! (الحجوزات ضرورية).
تأ ّكد في الموقع  hornsby.nsw.gov.au/wasteلمعرفة تواريخ الجمع أو اتصل بخط النفايات الساخن عىل الرقم 13 70 30

نعم

األشياء المقبولة:
■
■
■

■

قصاصات العشب والزهور والحشائش غير المرغوب فيها.
األغصان المقصوصة بعد تقليم األشجار ،أوراق الشجر الساقطة.
عيدان األشجار واألغصان الصغيرة (لغاية قطر  75مم وطول
		 1200مم).
ً
تماما).
أغصان الشجر المقطوعة (يجب أن يكون غطاء الصندوق مغلقا
ً

ال

األشياء غير المقبولة:
■
■

■
■
■

		األكياس البالستيكية ومواد التغليف البالستيكية ونفايات الطعام.
		
األغصان الكبيرة (بقطر أكبر من  75مم) ،ومواد التغليف
		البالستيكية ونفايات الطعام.
األخشاب ومواد البناء.
خراطيم وأصص الحدائق.
البراميل التي تزن أكثر من  70كغم.

برميل النفايات ذو الغطاء األحمر
مكب النفايات
تقليل النفايات التي تذهب إىل
ّ

يتم جمع محتويات البرميل ذي الغطاء األحمر أسبوعياً .دعونا نحاول جعل برميل النفايات
ذي الغطاء األحمر أخف وزنًا عن طريق تجنّب استخدام األشياء المغلّفة بغالفات أكثر
من الالزم ،وإعادة التدوير قدر اإلمكان ،وشراء األشياء غير المع ّباة أو غير المغلّفة ،وإعادة
االستخدام حيثما أمكن ذلك ،وتحويل فضالت الطعام إىل كومبوست .يتم نقل نفاياتك
العامة من البرميل الذي تتركه عىل الرصيف خارج منزلك إىل محطة تحويل في غرب
يتم نقلها بالسكك الحديدية
سيدني حيث يتم وضعها في حاويات شحن .ومن ثم ّ
إىل ( Woodlawn Bioreactorمكب نفايات) بالقرب من غولبورن للتخلص منها.

“تشكّل نفايات الطعام في
المتوسط  35%من نفايات
البرميل األحمر في هونزبي
شاير .من خالل تقليل
نفايات الطعام ،نح ّد من
كمية النفايات التي
تذهب إىل المكب”

قلّل .أعد االستخدام .أعد التدوير.

هناك العديد من األشياء التي يجب عدم وضعها في برميل النفايات ذي الغطاء األحمر.
هناك أشياء مثل النفايات اإللكترونية ،والدهانات ،والبطاريات ،ومصابيح اإلضاءة،
واألكياس البالستيكية ،وعبوات البالستيك الل ّين ،تمأل مكب النفايات بدون داع
ويمكن أن تلحق الضرر بصحة اإلنسان والبيئة إذا وضعت في برميل النفايات .يمكن
أخذ هذه األشياء والكثير غيرها إىل مركز إعادة التدوير المجتمعي في ثورنلي (.)CRC
اعرف المزيد عن  CRCبزيارة موقع hornsby.nsw.gov.au/waste

تأ ّكد في الموقع  hornsby.nsw.gov.au/wasteلمعرفة تواريخ جمع هذه النفايات أو اتصل بخط النفايات الساخن عىل الرقم 13 70 30

BAT

ال

نعم

ال تضع الزيوت أو
الدهانات أو البطاريات
أو المواد الكيميائية
في براميلك.

األشياء المقبولة:
■
■
■
■
■

بقايا الطعام ،العظم ،اللحم.
الحفاضات ،الزجاج المكسور.
األكياس البالستيكية ،مواد التغليف المصنوعة من البالستيك الل ّين.
أكواب القهوة ذات االستعمال الواحد وأغطيتها.
األغراض المنزلية الصغيرة.

األشياء غير المقبولة:
■

■
■
■

المواد الخطرة ،المواد الكيميائية ،قوارير الغاز،
		مطافئ الحريق ،بطاريات السيارات ،الرماد الساخن.
التراب ،الصخور ،مواد البناء.
		النفايات السائلة ،بما فيها الدهانات أو الزيوت.
األشياء التي يمكن إعادة تدويرها والنفايات الخضراء.

سيأخذ مركز إعادة التدوير المجتمعي في ثورنلي ً
بعضا من هذه النفايات التي تسبب مشاكل.
االطالع عىل قسم النفايات التي تسبب مشاكل في هذا الكت ّيب للتأ ّكد مما إذا كان سيتم قبول ما تريد التخلّص منه.
يُرجى مراجعة  hornsby.nsw.gov.au/wasteأو ّ

نفايات

BAT

جمع النفايات كبيرة الحجم
إنه فقط لألشياء كبيرة الحجم

المنازل
يحصل المقيمون عىل خدمة جمع النفايات كبيرة الحجم مرتين سنويًا في تواريخ
مقرّرة .يمكن للمقيمين وضع ما يصل إىل ثالثة ( )3أمتار مكعبة من النفايات كبيرة
الحجم الموافق عليها عىل الرصيف في نهاية األسبوع قبل التاريخ المقرّر لجمعها.
ويمكن للمقيمين ً
أيضا حجز خدمة جمع النفايات كبيرة الحجم مقابل رسم في أي
وقت مقابل  65دوالرًا زائ ًدا ضريبة السلع والخدمات ( ،)GSTلكل خدمة جمع .للحجز،
قم بزيارة  hornsby.nsw.gov.au/wasteأو اتصل عىل الرقم .13 70 30
مجمّ عات الشقق المك ّونة من  5طوابق أو أقل
ستحصل مجمعات الشقق المكونة من خمسة طوابق أو أقل عىل خدمة جمع النفايات
إما يوم الخميس أو
كبيرة الحجم في األسبوع الثالث من كل شهر ،حيث ّ
يتم جمعها ّ
الجمعة .يمكن للمجمعات وضع خمسة ( )5أمتار مكعبة من النفايات كبيرة الحجم عىل
الرصيف لجمعها من السبت إىل األربعاء قبل أسبوع الجمع .للمزيد من المعلومات قم
بزيارة hornsby.nsw.gov.au/waste/bulkywaste
مجمّ عات الشقق المك ّونة من  6طوابق أو أكثر
مجمع الوحدات
إلدارة
يمكن
أكثر،
أو
طوابق
بالنسبة لمجمعات الشقق المكونة من ستة
ّ
( )Strata Managementأن تحجز خدمة لجمع النفايات كبيرة الحجم عن طريق االتصال
بالخط الساخن للنفايات عىل الرقم  .13 70 30تتيح الخدمة للمجمعات إخراج خمسة ()5
أمتار مكعبة من النفايات كبيرة الحجم التي يتم جمعها من موقع الجمع المتفق عليه في
العقار مقابل  150دوالرًا باإلضافة إىل ضريبة السلع والخدمات ( )GSTلكل خدمة جمع.
للمزيد من المعلومات قم بزيارة hornsby.nsw.gov.au/waste/bulkywaste
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كيف تعرض نفاياتك كبيرة الحجم لجمعها
بالنسبة للمنازل – في عطلة نهاية األسبوع التي تسبق أسبوع
		الجمع المقرر ،أو في اليوم السابق لتاريخ الجمع عند الطلب.
بالنسبة لمجمعات الشقق المكونة من خمسة ( )5طوابق
		أو أقل – من يوم السبت إىل األربعاء قبل تاريخ الجمع.
بالنسبة لمجمعات الشقق المكونة من ستة ( )6طوابق أو أكثر
		– اعرض النفايات في مكان الجمع المتفق عليه في العقار قبل تاريخ
		الجمع عند الطلب.
هناك حد أقصى صارم يُسمح به لحجم النفايات كبيرة الحجم.
		 3أمتار مكعبة للمنازل و  5أمتار مكعبة لمجمعات الشقق.
لن يتم جمع الكميات الزائدة في خدمات الجمع المقررة .يجوز
		فرض غرامات لإللقاء غير القانوني للنفايات.

■

■

■

■

■

1م

 3أمتار مكعبة – المنازل

تنطبق رسوم إضافية عىل الكميات التي يتم عرضها لنقلها بواسطة
		خدمة الجمع المحجوزة من المنازل أو مجمعات الشقق المكونة
		من خمسة طوابق أو أكثر .ينطبق وقف خدمات الجمع نتيجة عدم
		دفع الرسوم.
يجب تكديس األشياء في كومة أنيقة ومرتبة بحيث ال تسد ممرات
		المشاة أو الطرق أو مداخل المرائب.
يجب أن يكون باإلمكان حمل األشياء بسهولة بواسطة شخصين.
الطول متران كحد أقصى ألي شيء.
ضع أية أشياء سائبة في صناديق أو أكياس.

■

■

■
■
■

1م

 5أمتار مكعبة – مجمّ عات الشقق

1م

1م
3م

5م

جمع النفايات كبيرة الحجم
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جمع النفايات كبيرة الحجم
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األشياء المقبولة:
■
■
■

■

■

ال تضع الزيوت أو
الدهانات أو البطاريات أو
المواد الكيميائية لجمعها
بواسطة خدمة جمع
النفايات كبيرة الحجم

األشياء المنزلية الكبيرة.
األثاث ،الفراش.
قصاصات البسط والسجاد .يجب أن ال يزيد
		طول القِطع عن مترين (.)2
األلعاب والدراجات الهوائية ،أشياء مع ّبأة في أكياس وصناديق
		(األشياء الصغيرة يجب وضعها في البرميل ذي الغطاء األحمر).
المعدات الكهربائية المنزلية (مع ّ
فك كل أبوابها عنها)،
		األجهزة المنزلية.

األشياء غير المقبولة:
■

■
■
■
■
■
■
■

		النفايات اإللكترونية ،بما فيها أجهزة التلفزيون والحواسيب.
الدهانات والبطاريات والمواد الكيميائية ومطافئ الحريق وقوارير الغاز.
مواد البناء والتراب والصخور.
إطارات وقطع السيارات ،النفايات المنزلية الخطرة.
الزجاج والمرايا.
نفايات الحدائق ،بما فيها جذوع األشجار وقرمها ،والنباتات.
النفايات وبقايا الطعام ،أعد تدويرها.
األشياء التي تكون ثقيلة جدًا بحيث ال يمكن حملها بواسطة شخصين
		أو التي تكون أطول من مترين (.)2

سيأخذ مركز إعادة التدوير المجتمعي في ثورنلي ً
بعضا من هذه األشياء.
يُرجى االطالع عىل  hornsby.nsw.gov.au/wasteأو صفحة مركز إعادة التدوير المجتمعي للتأكّد ممّ ا إذا كان سيتم قبول ما تريد التخلص منه.

تقليل النفايات

التسلسل التفضيلي للنفايات
ثر ت
ألك

ا

يحدد التسلسل التفضيلي للنفايات الخيارات األكثر تفضيالً إىل
الخيارات األقل تفضيالً لمواردنا .إن تجنّب توليد النفايات هو
الخيار األكثر تفضيالً لنا والتخلّص منها هو الخيار األقل تفضيالً
عما إذا
لنا .إذا لم يكن تجنّب توليد النفايات ممكنًا ،اسأل نفسك ّ
كان بإمكانك تقليلها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها –
بهذا الترتيب .فيما يلي بعض الطرق التي قد تختارها لتقليل نفاياتك:

ضي ًال
ف

تج ّنب

■
■
■

أعد التدوير
تخلّص

كيف أضع براميلي في
الخارج للجمع؟
■

األ
قل
ضي ًال

متران ( )2بينهما

متر ( )1بين كل برميلين

أعد االستخدام

تف

■

فكر قبل الشراء  -هل تحتاج ح ًقا إىل قميص أو جهاز تلفزيون آخر أو لعبة أخرى؟
اختر األشياء المغلفة بأقل ما يمكن و /أو المغلفة بمواد قابلة إلعادة التدوير.
ارفض المواد البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل ماصات الشرب
		وأدوات المائدة .أحضر معك األشياء الخاصة بك التي يعاد استخدامها.
		أحب الطعام ،واكره الهدر  -استخدم ما يبقى من الطعام ،وقم بتخزين
		الطعام بشكل صحيح وخطط لما ستأكله لتتجنب هدر الطعام (مزيد من
		النصائح في الموقع .)lovefoodhatewaste.nsw.gov.au

قلّل

■
■
■

متران ( )2بينهما

ضع براميلك عل بعد متر ( )1بين كل
برميلين وعىل بعد مترين ( )2من أي عائق،
		مثل السيارة أو الشجرة.
يجب أن تكون أغطية البراميل مغلقة.
يجب أال ّ يكون وزن البرميل أكثر من  70كغم.
		أدخل براميلك إىل عقارك في ذات اليوم الذي
		يتم فيه الجمع.

انضم إىل ‘مجتمع أنا أحفر الكومبوست’

براميل كومبوست ومزارع دود بنصف الثمن! وورش عمل مجانية!

برميل كومبوست
( 220ليرتًا)

خالّط
كومبوست

مزرعة دود

مزارع دود روث
الحيوانات األليفة

دود ( 500غرام)

عند وضع نفايات الطعام في برميل النفايات ذي الغطاء األحمر يتم إرسالها إىل مكب النفايات .وبعد وصولها إىل المكب ،يطلق الطعام والمخلفات العضوية األخرى
غازات تسهم في التغ ّير المناخي ويمكن أن تؤدي إىل رواسب ضارة في المكب تؤثر عىل البيئة المحلية .دعونا نعمل جمي ًعا م ًعا لعدم وضع بقايا الطعام في برميل
النفايات ذي الغطاء األحمر عن طريق صنع الكومبوست أو تربية الدود! يعمل المجلس عىل تسهيل تعلم كيفية صنع الكومبوست أو تربية الدود من خالل توفير
برنامج تعليمي عبر اإلنترنت وقسيمة بنصف الثمن لمعدات مختارة* ،كما ننظم ورش عمل منتظمة لصنع الكومبوست وتربية الدود .يرجى زيارة الموقع
 idigcompost.com.auأو موقع المجلس لمعرفة المزيد وطلب قسيمة الخصم الخاصة بك.
*براميل كومبوست ،خالّطات كومبوست ،مزارع دود

دعونا نبدأ بصنع الكومبوست!

انضم إىل ’مجتمع أنا أحفر الكومبوست‘ بزيارة الموقع

idigcompost.com.au
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BAT

اإللقاء غير القانوني للنفايات

أبلغ عن اإللقاء غير القانوني للنفايات لفريق
إدارة النفايات التابع للمجلس أو هيئة حماية
البيئة في نيو ساوث ويلز.
فريق إدارة النفايات التابع للمجلس  -عن طريق
االتصال بالخط الساخن للنفايات عىل الرقم
13 70 30؛ أو هيئة حماية البيئة في نيو ساوث
ويلز ( – )EPAباستخدام أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت
الخاصة بوكالة حماية البيئة في الموقع
.ridonline.epa.nsw.gov.au

تذكّر أن تسجل ما يلي:
■ التاريخ والوقت الذي عثرت فيه عىل 		
		النفايات أو شهدت إلقاءها
■ المكان بالتحديد
■ 		نوع األشياء وكميتها
إذا أمكن ،سجل ً
أيضا ما يلي:
■ رقم المركبة ولونها ونوعها/موديلها
■ اسم أو شعار الشركة
■ 		ص َور
■ وصف المخالف/المخالفين
يشجع المجلس السكان عىل عدم مواجهة
مخالفي اإللقاء غير القانوني للنفايات وعىل
اإلبالغ عن المخالفات بواسطة الطرق
المذكورة أعاله.

رمي األوساخ

يؤثر رمي األوساخ عىل بيئتنا .ويتحمل المجلس
والمجتمع كلفة تنظيفها.

أعدها واكسب

اكسب  10سنتات عن القناني والعلب المؤهلة
بأخذها إىل إحدى نقاط اإلعادة.

واألوساخ ال تؤدي إىل جعل أماكننا العامة أقل
جاذبية فحسب ،بل يمكن ً
أيضا أن تجذب اآلفات
وتسد المصارف ،وتسبب الفيضانات ،ويمكن أن
تلحق الضرر بالناس والحياة البرية المحلية.
لدى المجلس وهيئة حماية البيئة صالحية إصدار
غرامات فورية عن مخالفات رمي األوساخ .تتراوح
الغرامات بين  80دوالرًا و 900دوالر لألفراد
والشركات.
شخصا يرمي أوساخًا من سيارة ،يمكنك
إذا رأيت
ً
المساعدة عن طريق اإلبالغ عنه .زر الموقع:

epa.nsw.gov.au/your-environment/litterand-illegal-dumping/report-littering

مشروع إعادة األدوية غير المطلوبة

راجع الموقع  returnandearn.org.auلمعرفة
األماكن أو امسح رمز االستجابة السريعة
) (QRالمذكور أعاله.

األشياء الحادة أو الحِ قن

يمكن تركها بشكل آمن لدى الصيدليات المشاركة.

يمكن إعادة األدوية غير المطلوبة أو التي انقضت
صالحيتها إىل أية صيدلية للتخلص منها بشكل آمن.

للمزيد من المعلومات ،اتصل عىل الرقم
 1300 650 835أو راجع الموقع اإللكتروني الوطني
الخاص بإرجاع األدوية غير المطلوبة والتخلص منها،
.returnmed.com.au

راجع الموقع  safesharps.org.auلمعرفة
األماكن أو امسح رمز االستجابة السريعة
) (QRالمذكور أعاله.

?

أسئلة يتكرر طرحها
كيف أعرف تواريخ الجمع في منطقتي؟

تواريخ الجمع في منطقتك موجودة في الموقع اإللكتروني
 hornsby.nsw.gov.au/wasteأو يمكنك االتصال بالخط الساخن
للنفايات عىل الرقم .13 70 30

ماذا أفعل لو ُسرق البرميل الخاص بي أو تلف؟

وماذا إذا انتقلت؟

ال تأخذ أيًا من البراميل معك .فهي ملك لمجلس هونزبي شاير ويجب
أن تظل في العقار .يتم تسجيل األرقام المتسلسلة للبراميل.

هل أحتاج لغسل األوعية قبل وضعها في البرميل األصفر؟

اتصل بالخط الساخن للنفايات عىل الرقم  13 70 30وسنقوم بإصالح
برميل النفايات أو إبداله.

ال ،ولكن الشطف السريع سيضمن بقاء برميل النفايات نظي ًفا ويساعد
العاملين في منشأة إعادة تدوير المواد.

يمكن طلب براميل إضافية من المجلس .سيتم تضمين تكلفة الخدمة (الخدمات)

إذا كان لديك قنينة بالستيكية بغطاء بالستيكي ،يمكنك إبقاء الغطاء.
بالنسبة لجميع القناني والبرطمانات األخرى ،يُرجى نزع األغطية .يُرجى
التأكد من أن جميع القناني والعبوات فارغة.

هل يمكنني الحصول عىل برميل إضافي؟

اإلضافية في إشعار الضرائب البلدية الخاص بك .ستختلف التكلفة لكل خدمة من
الخدمات المختلفة بحيث تعكس تكلفة جمع النفايات والتخلص منها .إذا كنت مستأجرًا،
يجب عليك االتصال بوكيل العقارات أو المالك إذا كنت بحاجة إىل براميل إضافية.

كيف يجب أن أضع براميلي لجمع النفايات منها؟
■
■

■

■
■
■
■
■
■

		أخرج برميل النفايات في الليلة السابقة ليوم الجمع.
		يجب أن تكون مقابض البراميل مواجهة لمنزلك بحيث يكون باإلمكان
		فتح غطاء البرميل من الشارع.
ضع براميلك عىل بعد متر ( )1بين كل برميلين لكي تتمكن شاحنات 		
		النفايات من رفع البراميل بسهولة.
يُرجى وضع برميلك عىل بعد مترين ( )2من أي عائق ،كالسيارة أو الشجرة مثالً.
ضع البراميل في منطقة خالية ،وتجنب األشجار المتدلية واألسالك/
		الخطوط العلوية المنخفضة أو السيارات المتوقفة.
		يجب أالّ يزيد وزن البرميل عىل  70كغم.
تحش برميلك ج ًدا ألن ذلك قد يحول دون إفراغه بشكل صحيح.
ال
ِ
تأ ّكد من أن يكون باإلمكان غلق البرميل بشكل تام.
قد ال يتم جمع نفايات البراميل المملوءة أكثر من استيعابها.

هل أترك أغطية القناني والبرطمانات أو أفكّها؟

هل يمكنني إعادة تدوير علب البيتزا؟
نعم ،إذا كانت فارغة ونظيفة.

هل يجب أن أقوم بتسطيح العلب الكرتونية أو
دهس األوعية قبل وضعها في برميل إعادة التدوير
ذي الغطاء األصفر؟
نعم ،فهذا سيعطيك ح ّيزًا أكبر.

مجلس هونزبي شاير
تفاصيل االتصال بفريق إدارة النفايات

الخط الساخن للنفايات – 13 70 30
أبلغ عن إلقاء النفايات بشكل غير قانوني – 13 70 30
البريد اإللكتروني – waste@hornsby.nsw.gov.au

صفحة اإلنترنت الخاصة بالنفايات وإعادة التدوير التابعة للمجلس – hornsby.nsw.gov.au/waste

تفاصيل اتصال مفيدة

مركز إعادة التدوير المجتمعي ،ثورنلي – اتصل بالخط الساخن التابع للمجلس عىل الرقم  13 70 30أو قم بزيارة hornsby.nsw.gov.au/waste
تنظيف المواد الكيميائية – cleanout.com.au
 ,Suezمراكز إدارة النفايات – 1300 651 116

خط البيئة التابع لهيئة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز لإلبالغ عن حادث إلقاء النفايات غير القانوني أو االستفسار عن
مناسبات تنظيف المواد الكيميائية – 131 555
األدوية غير المطلوبة – returnmed.com.au
األشياء الحادة التي تم استخدامها – safesharps.org.au
أنا أحفر الكومبوست – idigcompost.com.au
عربات التس ّوق – متت ّبعو عربات التس ّوق  1800 641 497أو عربات التس ّوق المتروكة التابعة لـ  Colesالرقم (1800 876 553) 1800 TROLLEY
 Planet Arkإلعادة التدوير عىل مقربة منك – RecyclingNearYou.com.au
تم الطبع عىل  – ecoStarورق معاد تدويره بعد استخدام المستهلكين ومكافئ الكربون .FSC 100%
ّ

(مجلس هونزبي شاير)

