
ضع القمامة في كيس مؤمن جيداً داخل حاوية القمامة 
التجارية

بخاخات األيروسول )الفارغة( ●
رقائق األلومنيوم )المتسخة( ●
الرماد )البارد( ●
نفايات الحمامات ●
الزجاج المكسور )الملفوف( ●
األشياء كبيرة الحجم )األثاث والمواقد وهكذا( ●
السيراميك ●
الحفاضات )التي يمكن التخلص منها( ●
األطباق ●
كناسة األرضيات ●
علب العصير المجمدة ●
القفازات المطاطية ●
المصابيح الكهربائية ●
المراتب وصندوق النوابض ●
علب زيت المحرك )الفارغة( ●
التعبئة والتغليف )غير القابلة إلعادة التدوير( ●
علب الطالء )الفارغة أو الجافة( ●
األكواب الورقية أو أكواب القهوة أو أكواب  ●

الستيروفوم
مخلفات الحيوانات األليفة أو المخلفات الحيوانية ●
األغلفة البالستيكية )المتسخة( ●
أكياس رقائق البطاطس ●
الستايروفوم ●
األنسجة ●
أنابيب معجون األسنان ●
الدمى )المكسورة( ●
أكياس المكنسة الكهربائية ●
ورق الحائط ●

 ● vt
إعادة التدوير

أحضر هذه األصناف إلى مخزن النفايات المنزلية 
الخاصة:

بخاخات األيروسول التي تحتوي على مواد خطرة ●
البطاريات بجميع أنواعها ●
أسطوانات غاز البروبان المخصصة للمشاوي ●
زيت الوقود ●
البنزين ●
منظفات الفضالت ●
زيت المحرك )أو اتصل ببائع التجزئة لديك  ●

المتخصص في زيوت المحركات من أجل إلقاء 
الزيت المستخدم في أقرب موقع منك(

المبيدات الحشرية / المبيدات العشبية ●
المستحضرات الدوائية واألدوية ●
أسطوانات غاز البروبان الصغيرة  ●

)مثل وقود المخيمات(
المذيبات ومرققات القوام ●

ينبغي إعادة الطالء السائل المتبقي إلى 
المستودع البيئي في منطقتك. ويرحى زيارة 
الرابط regeneration.ca أو االتصال بالرقم 

.1-888-772-9772

يمكن معرفة مواقع القمامة المخصصة 
للبطاريات القلوية والبطارية التي يعاد شحنها 

call2recycle.ca على الرابط

1 المواد القابلة إلعادة التدوير بالكيس األزرق: ضع 
تلك المواد في كيس أزرق شفاف أو واضح

 جميع الحاويات المشمولة باإليداع  ●
)ضع جميع األغطية في القمامة(

 جميع الحاويات البالستيكية  ●
)بخالف حاويات الستيروفوم (

 البرطمانات والزجاجات الزجاجية ●
 صفائح ورقائق األلومنيوم النظيفة ●
 علب األلومنيوم وعلب الصلب ●
 جميع علب الحليب ●
 أكياس العصير الصغيرة وعلب العصير  ●

رباعية الشكل
 األكياس البالستيكية بما فيها: أكياس البقالة والتجزئة  ●

والخبز وغالف الفقاعات البالستيكية وأكياس 
التنظيف الجاف وأكياس األطعمة المجمدة. ويرجى 

تذكر إزالة جميع اإليصاالت. كما يرجى حشو جميع 
األكياس داخل كيس البقالة، ثم ربطها جيداً ووضعها 

في الكيس األزرق.

2 إعادة تدوير الورق: ضع الورق في كيس البقالة أو 
 التجزئة أو كيس شفاف

جفف ونظف الورق والمجالت والنشرات والمجالت 
الالمعة والكتالوجات واألظرف وكرتون البيض واألغلفة 

الورقية ودالئل الهاتف والورق الممزق واإليصاالت.

3 الكرتون المضلع: اثِن الكرتون بشكل مستو، وضعه 
في منطقة إعادة التدوير الخاصة بك.

 علب األجهزة ●
 علب البيتزا ●

النفايات الخاصةالقمامةالمواد العضوية
مخزن النفايات المنزلية الخاصةكيسالكيس األزرق والورق والكرتونالعربة الخضراء

 halifax.ca/recycle اتصل بالرقم 311 أو قم بزيارة الرابط
للتعرف على ساعات العمل والمواقع المخصصة إللقاء النفايات

جميع المخلفات الغذائية: قشور الفواكه والخضروات 
وبقايا المائدة واللحوم واألسماك ومنتجات األلبان 

وزيت الطبخ والدهون )اتركه يبرد وامسحه بمناشف 
ورقية وضعه في العربة الخضراء( والخبز واألرز 
والمعكرونة والعظام والبن المطحون والمرشحات 

وأكياس الشاي وقشر البيض.

المخلفات النباتية: األوراق والنباتات واألزهار وأشجار 
الكريسماس الطبيعية )يرجى إزالة كل البالستيك 
والزخارف والمعادن والقوائم وأكياس األشجار(.

 الورق المتسخ:
مناديل المائدة الورقية ومناديل المطبخ الورقية.

غير مناسب للسلة الخضراء:
الرماد

العلب المعدنية أو الزجاجات أو الزجاج
الكرتون المضلع )علب البيتزا(

الديكورات أو األكاليل المصنوعة من السلك
قصاصات العشب

علب الحليب
الصحف أو المجالت أو الورق الممزق

األكواب الورقية أو أكواب القهوة أو أكواب 
الستيروفوم

مخلفات الحيوانات األليفة أو المخلفات الحيوانية
األكياس البالستيكية / األكياس القابلة للتحلل / 

األكياس القابلة للتحول إلى سماد
الصخور أو فروع األشجار أو جذوعها

التربة أو طبقتها العليا
التغليف بالشمع / التغليف بالبالستيك

يجوز لف مخلفات الطعام الرطبة بكرتون رقيق 
أو قطعة من الورق. 

اقلب الصفحة حتى تتعرف على كيفية عمل المواد 
العضوية

اقلب الصفحة حتى تتعرف على كيفية عمل إعادة 
التدوير

اقلب الصفحة للتعرف على كيفية عمل القمامة

اقلب الصفحة للتعرف على كيفية عمل المخلفات 
الخاصة

مالحظة: من المهم أن يجري التشاور مع مدير 
المبنى الخاص بك للتعرف على أماكن تخزين القمامة 

المخصصة للمبنى الخاص بك.

األسئلة؟ !

!

!

 يرجى مراجعة مدير المبنى الخاص بك 
للتعرف على مكان صناديق القمامة وإجراءات تخزينها. !  دليل الوحدات السكنية

 ماذا يجري هناك



دليل الوحدات السكنية
ماذا يجري هناك

اتصل بالرقم 311، أو قم بزيارة الرابط halifax.ca/recycle للحصول على مزيد من 
المعلومات حول ساعات عمل مخزن النفايات المنزلية الخاصة.

تم الطبع بواسطة أحبار نباتية على ورق يحتوي على ألياف جرى استهالكها. 
ويرجى إعادة تدوير هذا الدليل بعد استخدامه.

يبيع العديد من تجار التجزئة صناديق قمامة صغيرة في 
جناح المنظفات. ويمكن االستعاضة عن شراء صناديق 
القمامة الصغيرة من خالل عدة بدائل مجانية، من بينها 
إعادة استخدام عبوات األيس كريم أو عبوات الكريمة 

أو سلة المالبس أو أوعية فضالت القطط.

ال يتم قبول األكياس البالستيكية، بما في ذلك األكياس 
القابلة للتحلل أو القابلة للتحول إلى سماد، كبطانات 

داخلية لصناديق القمامة الصغيرة.

ضع فضالت الطعام الرطبة )مثل اللحوم أو األسماك( 
في كرتون رقيق )علب الحبوب أو علب البسكويت( أو 

لفها بقطعة من ورق الجرائد.

ينتشر ذباب الفاكهة بكثرة في األجواء الحارة. لذا 
ننصح باصطياد هذا الذباب في المطبخ عبر استخدام 
إناء به خل مغطى بغطاء بالستيك يتخلله العديد من 

الثقوب. ثم تقوم بإفراغه عندما يلزم.

يوجد 3 إجراءات مختلفة لتصنيف إعادة التدوير.

1 المواد القابلة إلعادة التدوير في كيس أزرق: ضع 
تلك المواد في كيس أزرق شفاف أو واضح.

األكياس البالستيك: يرجى حشو جميع أكياس البقالة 
البالستيك وأكياس التجزئة في كيس بقالة واحد )مع 

تذكر إزالة اإليصاالت أوالً(، وربطه من أعلى ووضعه 
في كيس أزرق.

2 المنتجات الورقية: حافظ على الورق جاف، 
وافصله عن المواد القابلة إلعادة التدوير في كيس 

أزرق. واجمع أوراق الجرائد واألوراق األخرى القابلة 
إلعادة التدوير في كيس بقالة.

3 الكرتون المضلع: 
اثِن الكرتون بشكل مستو، وضعه في منطقة إعادة 

التدوير الخاصة بك.

القمامة الزائدة ونفايات الترميم: يرجى زيارة الرابط 
Halifax.ca/recycle أو االتصال بالرقم 311 

للحصول على معلومات حول أماكن مرافق إلقاء القمامة 
ورسومها وساعات العمل.

مالحظات خاصة: ال ُتقبل إطارات سيارات الركاب 
وبعض اإللكترونيات المحددة على أنها قمامة.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية 
إعادتها إلى برنامج البيع بالتجزئة من أجل 

إعادة تدوير اإلطارات، يرجى زيارة الرابط 
putwasteinitsplace.ca. ولتحديد 

موقع إلقاء اإللكترونيات، يرجى زيارة الرابط 
.recycleMYelectronics.ca

يمكنك أخذ المخلفات المنزلية الخاصة المتراكمة في 
وحدتك إلى مخزن النفايات المنزلية الخاصة الكائن في 
20 هورسشو الك درايف، بايرز الك بيزنس بارك. 

ويرجى العلم بأن المخزن يكون مفتوحاً في أيام السبت 
المختارة. ويمكن التحقق من الجدول الزمني عبر 

الرابط halifax.ca/recycle أو االتصال بالرقم 
.311

األشخاص المؤهلون: سكان منطقة هاليفاكس فقط. وال 
يسمح بإلقاء أي مخلفات تجارية في مخزن المخلفات 

المنزلية الخاصة.

الطالء: إذا كانت لديك علب طالء فارغة أو كميات 
قليلة من الطالء سواًء كانت جافة بفعل الهواء أو 

مختلطة بالرمال أو فضالت القطط، يرجى وضعها مع 
القمامة العادية. وال تحضر علب الطالء الفارغة إلى 

مخزن المخلفات المنزلية الخاصة.

زيت المحرك المستعمل: اتصل ببائع تجزئة الزيوت 
لديك أو موقع إلقاء الزيوت المستعملة القريب منك.

 call2recycle.ca البطاريات: يرجى زيارة الرابط
لمعرفة موقع التجميع.

الحقن: يمكنك الحصول على حاوية مجانية للحقن 
في صيدليتك المحلية أو مركز دعم الجمعية الكندية 

لمرضى السكري وإعادتها عندما تمتلئ.

ال تضع الحقن المستخدمة في زجاجات أو أباريق 
بالستيكية، حيث يشكل ذلك خطراً على عمال معالجة 
النفايات فضالً عن كونها طريقة غير سليمة للتخلص 

من الحقن.

للمزيد من المعلومات حول مواد النفايات الخاصة، 
 يرجى زيارة الرابط 

halifax.ca/recycle أو االتصال على الرقم 
.311

اقلب الصفحة للتعرف على ماهية المواد القابلة اقلب الصفحة للتعرف على ماهية المواد العضوية
إلعادة التدوير

اقلب الصفحة للتعرف على ماهية القمامة

اقلب الصفحة للتعرف على ماهية النفايات الخاصة

إعادة التدوير المخلفات الخاصةالقمامةالمواد العضوية

!

يحظر إلقاء المواد القابلة إلعادة التدوير والمواد القابلة للتحويل إلى سماد عضوي 
في مدافن النفايات. ويطلب من مباني الوحدات السكنية في منطقة هاليفاكس إتاحة 

وصول المستأجرين إلى الحاويات التجارية المخصصة لفصل المواد العضوية 
والمواد القابلة إلعادة التدوير في الكيس األزرق والمواد الورقية القابلة إلعادة 
التدوير والكرتون المضلع والقمامة. ويجب تمييز صناديق القمامة و/أو مناطق 

التجميع المخصصة بالملصقات المناسبة التي تبين نوعية المواد المناسبة.

إذا لم يقدم المبنى الخاص بك خيار إعادة التدوير أو التحويل إلى سماد عضوي 
أو إذا كنت أحد مديري المباني الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل وضع أحد 

البرنامج، يرجى االتصال بالرقم 311 لإلبالغ عن ذلك.

يتحمل المستأجرون مسؤولية فصل المخلفات في وحدتهم السكنية باإلضافة إلى 
اتباع برنامج إعادة التدوير والتحويل إلى سماد عضوي بالمبنى الخاص بك.

تواصل مع مدير المبنى الخاص بك أو المشرف 
عليه أو مالكه من أجل التعرف على ترتيبات 

التخلص من النفايات ووضعها وأوقاتها وأيامها 
ومواقعها.

!

إعادة التدوير والتحويل إلى سماد عضوي أمور ينص عليها القانون

يرجى مراجعة مدير المبنى الخاص بك للتعرف على مكان صناديق القمامة وإجراءات 
تخزينها.
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