دليل الساكن
أين نضع المهمالت؟

لضمان التقاط المهمالت يجب وضعها على الرصيف
قبل  7:00صباحا

إعادة التدوير

المهمالت االستثنائية

النفايات

اتصل على  311أو قم بزيارة
 halifax.ca/recycleلمعلومات عن أماكن
مكب النفايات

أكياس شفافة

أكياس زرقاء ،أوراق ،كرتون

السلة الخضراء

يتم تجميعها كل أسبوعين

يتم تجميعها كل أسبوع
وفي الضواحي كل أسبوعين

يتم تجميعها كل أسبوعين
وفي يوليو وأغسطس كل أسبوع

خذ المواد التالية لمركز النفايات المنزلية
االستثنائية (:)HSW
• بخاخات الغاز المضغوط (إيروسول) غير
الفارغة
• بطاريات
• تنكات الغاز (لموقد الشواء )BBQ
• وقود
• بنزين
• بواقي المنظفات القوية
• زيت المحرك
• المبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب
• األدوية
• أسطوانات الوقود
• المذوّ بات والمخفّفات (للدهان)



بواقي الدهان السائل يجب إعادته
للمركز البيئي الخاص في منطقتك .قم بزيارة
 regeneration.caأو اتصل على 1-888-

772-9772



مراكز تجميع البطاريات يمكن الوصول
إليها بزيارة call2recycle.ca

هل لديك أي أسئلة؟

يجب وضع النفايات في كيس محكم اإلغالق.
األكياس يجب أن توضع في سلة زبالة معدنية أو
بالستيكية .النفايات المبعثرة على الطريق بسبب
أكياس مفتوحة هي مسؤولية سكان المنزل
• البخاخات المضغوطة (فارغة فقط)
• ورق األمنيوم المتسخ
• رماد (بارد فقط)
• زجاج مكسور (يجب أن يكون ملفوف)
• أدوات كبيرة (أثاث)
• سيراميك
• أكواب القهوة الجاهزة
• الحفاضات
• األواني المنزلية
• غبرة األرض
• علب العصير المجمدة
• قفازات الالتيكس
• لمبة اإلضاءة
• مرتبة النوم وصندوق الزنبركات
•عبوات زبت المحرك (فارغة)
• العبوات غير قابلة للتدوير
• سطل الدهان (فارغ أو ممتلئ)
• نفايات الحيوانات المنزلية
• ورق اللف البالستيك (متسخ)
• أكياس الشيبس
• علب الفلين (الستايروفوم)
• مناديل
• أنابيب معجوم األسنان
• أكياس المكنسة الكهربائية
• ورق الجدران

اتصل على  311أو قم بزيارة halifax.ca/recycle
(انجليزي) للحصول على معلومات إضافية كساعات
العمل لجميع مراكز معالجة المهمالت

Arabic translation by
Tamim Arabi | tamimarabi@gmail.com

مواد إعادة التدوير في األكياس الزرقاء :ضع
المواد التالية في كيس أزرق شفاف
• جميع العبوات البالستيكية(ضع األغطية في
القمامة .ال تضع الفلين)
• القوارير الزجاجية والبرطمانات
• علب المعدن واأللمنيوم (تنكات)
• جميع علب الحليب
• علب العصير
• أكياس بالستيك ،مثل :أكياس التسوق ،أكياس
السوبرماركت ،أكياس التغليف ،أكياس الخبز.
تذكر أن تخرج الفاتورة من الكيس وترميها في
القمامة .ضع كل األكياس في كيس واحد ،اربطه
وضعه في الكيس األزرق.

إعادة تدوير الورق :ضع المواد التالية في
كيس تسوق بالستيكي أو في كيس أزرق منفصل
او في كيس شفاف
• ورق جاف ونظيف ،جرائد ،منشورات،
مجالت ،ظروف رسائل ،أطباق البيض
الكرتونية ،دليل الهاتف ،ورق ممزق ،فواتير،
وعلب كرتون (مثل علب الكورن فليكس)

المقوى :قم بفتح الكرتونة بشكل
الكرتون
ّ
مسطح ورص الكرتونات فوق بعضها ،اربطهم
بحبل (ال تتجاوز  60سم *  90سم *  20سم)

المواد العضوية

جميع مخلفات األطعمة :قشور الخضار
والفواكه ،زوائد الطعام ،لحوم ،أسماك ،ألبان،
زيوت (امسحها بمحارم ورقية وارمي المحارم
بالسلة) ،خبز ،رز ،معكرونة ،عظام ،رواسب
قهوة وشاي ،أكياس شاي (بدون الورق) ،وقشر
البيض
مخلفات الفناء :ورق شجر ،أغصان ،نباتات
مناديل متسخة :محارم ،مناديل ورقية
ال تضع األشياء التالية في السلة الخضراء:
رماد
 تنكات ،قوارير ،زجاج
 كرتون مقوّ ى (علب البيتزا)
 نباتات الزبنة بداخلها أسالك
 قصاصات الحشيش
 علب الحليب
 مجالت ،جرائد ،أو ورق ممزق
 كوب ورق أو فلين
 مخلفات الحيوانات المنزلية
 أكياس البالستيك القابلة للتحلل
 صخور ،أحجار ،جذوع أشجار
 تربة
 العبوات المحتوية على طبقة شمعية

• كراتين األجهزة المنزلية
•علب البيتزا



يرجى وضع الكراتين واألوراق بجانب
األكياس الزرقاء



يرجى وضع مخلفات األطعمة المبللة
داخل كرتون أو ورق قبل رميها

