دليل الشقق الخاصة

يُرجى زيارة الموقع  halifax.ca/recycleأو تنزيل تطبيق Halifax
 Recyclesلالطالع على قائمة كاملة بما يمكن وضعه وفي أي مكان.

ما يمكن وضعه وفي أي مكان

العربة الخضراء

كيس إعادة التدوير 1

كيس إعادة التدوير 2

القمامة

المواد العضوية

المواد القابلة إلعادة التدوير
التي توضع باألكياس الزرقاء

الورق والكرتون

كيس القمامة

ال يوجد ورق

•كل بقايا األطعمة

•كل الحاويات
البالستيكية

•زيت الطهي والدهون

•كل علب المشروبات
القابلة السترداد قيمتها

•األسماك واللحوم
والعظام

•كل األكياس البالستيكية

•حفاضات األطفال
المتسخة وفوط
المطبخ الورقية

•علب الحليب والعصير
(بعد إزالة األغطية)
•العبوات الزجاجية
والمرطبانات

•فالتر القهوة
وأكياس الشاي

•األطباق وورق
الفويل األلومنيوم

يمكن استخدام كرتون أو ورقة لبقايا
األطعمة المبتلة في العربة الخضراء

•علب األطعمة المص ّنعة
من القصدير/
األلومنيوم

غير مخصص للعربة الخضراء
•ممنوع األكياس البالستيكية( ،بما في ذلك
األكياس المصنفة على أنها "قابلة للتحلل
العضوي إلى سماد" أو "قابلة للتحلل
البيولوجي").
•ممنوع الرماد
•ممنوع الحشائش
•ممنوع فضالت الحيوانات األليفة
•ممنوع التربة والطبقة العليا منها
•ممنوع أكواب القهوة
•ممنوع الزجاج أو المعادن
•ممنوع علب الحليب
•ممنوع نفايات الحدائق والبستنة

•األواني واألوعية
المواد التي ال توضع في األكياس الزرقاء
•ممنوع الستايروفوم
•ممنوع الورق
•ممنوع أدوات المائدة البالستيكية
•ممنوع األكواب ذات االستخدام الواحد
•ممنوع أغطية الزجاجات
•ممنوع الزجاج المكسور

المنتجات الورقية

•الكرتون بما في
ذلك أغلفة التعبئة
الخارجية للبيتزا
المجمدة

النفايات المنزلية
الخاصة

•علب األيروسول
(الفارغة)

•غائط الحيوانات

()HSW

تخلص من المواد المصنفة بالرموز أعاله
في مستودع النفايات المنزلية الخاصة.
ومتاح على اإلنترنت ساعات العمل وقائمة
بالمواد المقبولة.

•الورق الممزق/
السليم
•الزجاج المكسور
(مغلف)
•كراتين البيض
الورقية
•ورق الصحف
والنشرات اإلعالنية
•الكتالوجات
واألغلفة الورقية
والمجالت ودفاتر
الهاتف

علب الطالء والعلب الفارغة

يمكن استخدام أكياس الحمل الخاصة
بمتاجر البقالة/البيع بالتجزئة
للمنتجات الورقية.

•توجه بها إلى
Enviro-Depot
regeneration.ca

•أكواب القهوة

اإللكترونيات/أفران الميكروويف

جديد

•أكياس رقائق
البطاطس المقلية

•توجه بها إلى مراكز إعادة التدوير
— ارجع إلى األماكن المحددة
والمواد المقبولة على الموقع
recyclemyelectronics.ca

•الستايروفوم

البطاريات
•برنامج اإلرجاع إلى متاجر
بالتجزئة لمعرفة أماكن إعادة
التدوير ،يُرجى زيارة الموقع
call2recycle.ca

•المغلفات

قم بفرد علب
الكرتون المموجة
بما في ذلك علب
البيتزا وضعها
في منطقة إعادة
التدوير.

مواد أخرى

األدوية/المحاقن
حاويات الزيت وموانع
التجمد الفارغة جديد

•Pharmacy return program
(برنامج اإلعادة إلى الصيدلية)

•بدءًا من يناير  ،2020توجه
إلى مراكز إعادة التدوير —
ابحث عن الموقع والمواد
المقبولة على الموقع
www.uoma-atlantic.com

•اتصل بالصيدلية للحصول على حاوية
آمنة لألدوات الحادة
المالبس/المنسوجات
•تبرع بالمالبس واألحذية
والمنسوجات القديمة تفضل
بزيارة الموقع afterwear.ca
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دليل الشقق الخاصة
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كيف يعمل ذلك

راجع مدير المبنى
لمعرفة موقع السلة وإجراءات التخزين.

العربة الخضراء

كيس إعادة التدوير 1

كيس إعادة التدوير 2

القمامة

يتم توفير سلة صغيرة الستخدامها في
المطبخ.

األكياس الزرقاء الشفافة مطلوبة.

ال تخلط الحاويات والورق في نفس الكيس.

أكياس القمامة مطلوبة.

يجب حشو جميع األكياس البالستيكية معًا
(كيس داخل كيس)  -ممنوع أي أكياس غير
ثابتة .فاألكياس غير الثابتة يكون من الصعب
التقاطها في محطة إعادة التدوير.

يجب الحفاظ على نظافة الورق وجفافه.

النفايات الزائدة ومخلفات الترميم ،تفضل
بزيارة الموقع halifax.ca/recycle
أو اتصل بالرقم  311لمعرفة مواقع منشأة
التخلص من النفايات والرسوم وساعات
العمل.

ممنوع البالستيك ،بما في ذلك األكياس
المصنفة على أنها "قابلة للتحلل العضوي
إلى سماد" أو "قابلة للتحلل البيولوجي".
يجب وضع بقايا األطعمة المبتلة (مثل:
اللحم ،السمك) في علب من الكرتون الرقيق
(علب الحبوب أو رقائق البسكوت) أو قم
بلفها باستخدام ورقة من صحيفة.
ينتشر ذباب الفاكهة بشكل أكبر في الطقس
الدافئ .داخل المطبخ ،قم باصطياد ذباب
الفاكهة باستخدام سلطانية بها خل ومغطاة
بغالف بالستيكي به الكثير من الفتحات .وقم
بتفريغها حسب الحاجة.

ال يوجد ورق

يمكن أيضًا استرداد قيمة حاويات
المشروبات الجاهزة للتقديم (نظام إيداع
نصف القيمة) في كل أماكن
 .ENVIRO-DEPOTيُرجى زيارة
الموقع  divertns.caلالطالع على
المزيد من التفاصيل.

المنتجات الورقية

يمكن استخدام أكياس الحمل الخاصة بمتاجر
البقالة/البيع بالتجزئة للمنتجات الورقية.
قم بطي الصناديق والعلب بشكل مسطح
وضعها في منطقة إعادة التدوير.

ال يُقبل وضع إطارات سيارات الركاب في
القمامة .للحصول على معلومات عن برنامج
اإلعادة إلى متاجر البيع بالتجزئة إلعادة
تدوير اإلطارات ،يُرجى زيارة الموقع
.divertns.ca
ال يُقبل وضع بعض األجهزة اإللكترونية في
القمامة .للحصول على معلومات عن أماكن
إعادة تدوير هذه األجهزة ،يُرجى زيارة
.recyclemyelectronics.ca

النفايات المنزلية
الخاصة

()HSW

إن النفايات المنزلية الخاصة المتواجدة في
الوحدة يمكن التخلص منها في مستودع
النفايات المنزلية الخاصة التابع للبلدية.
يعمل مستودع النفايات المنزلية
الخاصة في أيام السبت فقط في العنوان
 Horseshoe Lake Drive 20في
( Bayers Lakeما عدا نهايات األسبوع
التي توافق عطلة خاصة) .يُرجى االتصال
بالرقم  311أو زيارة الموقع
 halifax.ca/recycleلمعرفة ساعات
العمل.
نفايات الشركات غير مقبولة .فال يكون
مؤهالً لخدمة التخلص من النفايات في
المستودع سوى األماكن السكنية في
.Halifax Regional Municipality
تذكير :يتم تضمين أسطوانات البروبان
الخاصة بالمخيمات الصغيرة في برنامج
النفايات المنزلية الخاصة.

القانون هو إعادة التدوير والتحويل إلى سماد
تحدث إلى شركة إدارة العقار أو اتحاد مالك العقار المشترك بشأن ترتيبات
التخلص من النفايات والقمامة .وعليك أن تتعرف على أماكن جمع النفايات
والقمامة في المبنى .ضع المواد بعد فصلها في األماكن المناسبة والمخصصة
إلعادة التدوير والمواد العضوية والقمامة.
ويكون الفصل السليم لهذه المواد مطلوبًا بموجب قانون المقاطعة وقانون البلدية.

ال يتم تضمين بعض المواد في خدمات جمع القمامة التي توفرها البلدية .يُرجى االتصال بمدير
المبنى لترتيب جمع المواد التالية بعد فصلها:
•األجهزة المنزلية الكبيرة (الغساالت ،والمجففات ،والمبردات ،وخزانات المياه ،والقطع الكبيرة من
الخردة المعدنية).

استخدم تطبيق الجوال والويب
Halifax Recycles
للتعرف على ما يمكن وضعه
وفي أي مكان ،مع استالم
إشعارات أسبوعية.
halifax.ca/whatgoeswhere

•يُرجى االتصال بمتعهد "تبريد" خاص للتخلص من الكلور وفلور وكربون (.)CFCs
•حطام ترميم المباني وتشييدها وهدمها.
•نفايات الحدائق والبستنة ونفايات العناية بالحدائق.
ورق الطباعة المحتوي على ألياف
(فايبر) مستهلكة.
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