Factsheet
ورقة معلومات

Waste and Recycling
النفايات وإعادة التدوير

إذا كنت تعيش في منزل في  ،Manninghamفستحصل على خدمة جمع
القمامة .ومع ذلك ،إذا كنت تعيش في شقة أو تاون ھاوس قد يكون لديك
خدمة جمع قمامة خاصة/تجارية.

ألوان صناديق القمامة
إذا كانت لديك خدمة جمع قمامة يقدمھا المجلس ،يجب أن تكون لديك ثالثة
صناديق مختلفة:

الصندوق ذو الغطاء األحمر )القمامة(
الصندوق ذو الغطاء األحمر ھو للقمامة المنزلية العادية.
أصحاب العقارات السكنية لديھم الخيار إما صندوق قمامة سعته  80لتر أو
صندوق سعته  120لتر .تتوفر أيضا ً صناديق إضافية.
ما ھي األشياء التي يمكنك وضعھا في صندوق القمامة؟
• المخلفات المنزلية العامة
• حفضات األطفال
• بقايا الطعام
• األكياس البالستيكية والبوليسترين
• األطباق المكسورة.
ما ھي األشياء التي يجب عدم وضعھا في صندوق القمامة؟
• مخلفات الحديقة
• المواعد القابلة للتدوير
• الحُقن
• مواد البناء
• النفايات الكيميائية والزيوت والدھانات والمذيبات...الخ

الصندوق ذو الغطاء األصفر )إعادة التدوير(
الصندوق ذو الغطاء األحمر ھو للمواد المنزلية القابلة إلعادة التدوير.
أصحاب العقارات السكنية لديھم الخيار إما صندوق قمامة سعته  240لتر
أو صندوق سعته  360لتر .تتوفر أيضا ً صناديق إضافية.
يجب أن تكون جميع األشياء الموضوعة في صندوق إعادة التدوير سائبة،
مع عدم وضعھا في أكياس بالستيكية.
ما ھي األشياء التي يمكنك وضعھا في صندوق القمامة؟
والجرار
• الزجاجات
ِ
• صناديق الحليب والعصير الكرتونية الفارغة
• القناني والحاويات البالستيكية

•
•

جميع علب اآليروسول واأللمنيوم
الورق والصحف والمجالت وورق الكرتون.

ما ھي األشياء التي يجب عدم وضعھا في صندوق القمامة؟
• األكياس البالستيكية والبوليسترين
• المخلفات المنزلية
• مخلفات الحديقة
• الحُقن
• األطباق المكسورة.
• حفضات األطفال
• مواد البناء
• النفايات الكيميائية والزيوت والدھانات والمذيبات...الخ

الصندوق ذو الغطاء األخضر )مخلفات الحدائق(
الصندوق ذو الغطاء األخضر ھو لمخلفات الحدائق مثل قصاصات العشب
والفروع الصغيرة وخلفات التشذيب واألوراق.
يتم تزويد أصحاب العقارات السكنية بصندوق ذي غطاء أخضر سعة 240
لتر ،ويمكنھم اختيار صندوق أصغر سعة  120لتر أو اختيار عدم الحاجة

إليه .ومع ذلك ،ال تغيير على التكلفة السنوية.
يجب أن تكون جميع األشياء الموضوعة في صندوق مخلفات الحدائق
سائبة ،مع عدم وضعھا في أكياس بالستيكية.
ما ھي األشياء التي يمكنك وضعھا في صندوق القمامة؟
قصاصات العشب
•
• األغصان الصغيرة )حتى  100مم(
• بقايا تشذيب الحديقة
األوراق واألعشاب الضارة والزھور.
•
ما ھي األشياء التي يجب عدم وضعھا في صندوق القمامة؟
• التربة أو األوساخ
• األكياس البالستيكية والبوليسترين
• المسامير أو القطع المعدنية
• مواد البناء
• المخلفات المنزلية
• أوعية النباتات
• المواعد القابلة للتدوير
• الحُقن
• األطباق المكسورة
• حفضات األطفال
• النفايات الكيميائية والزيوت والدھانات والمذيبات...الخ
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ملحوظة :الصناديق التي تزن أكثر من  75كلغ ال يمكن جمعھا.

جمع صناديق النفايات
يتم جمع الصناديق في  Manninghamكل يوم من أيام األسبوع ،بما في
ذلك العطالت الرسمية .يتم إفراغ صندوق القمامة أسبوعيًا ويتم إفراغ
صندوق إعادة التدوير وصندوق مخلفات الحدائق على فترات متتالية في
نفس اليوم مثل صندوق القمامة.
يرجى إخراج الصناديق في الليلة التي تسبق يوم جمعھا المحدد وإعادتھا
إلى عقارك في نھاية يوم الجمع.

لمعرفة يوم جمع الصناديق في منطقتك ،قم بزيارة
www.manningham.vic.gov.au/bin-collection-days

جمع المخلفات الصلبة ومخلفات الحدائق
في كل سنة ،تُتاح للسكان الذين لديھم خدمة نفايات سكنية تابعة للمجلس
بأحد الخيارات التالية:
•
•
•

جمع مرتين من )المخلفات( الصلبة لكل أسرة
جمع مرتين من )مخلفات( الحدائق لكل أسرة
جمع مرة واحدة من )مخلفات( الصلبة وحزمة واحدة من
مخلفات الحدائق لكل أسرة.

عمليات الجمع ھذه فرصة للتخلص من المخلفات المنزلية غير المرغوب
فيھا أو مخلفات الحدائق بما في ذلك األغصان األكبر التي ال يمكن وضعھا
في صناديق منزلك.
للمزيد من المعلومات عن عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير ،قم بزيارة
www.manningham.vic.gov.au/waste-and-recycling

