
سایر موارد

 پسماند خانگی 
خاص

)HSW( زباله کیسه بازیافت 2
محصوالت کاغذی

کیسه بازیافت 1
غیرکاغذی سطل سبز

 اقالم قابل بازیافت در 
کیسه های آبی

تمام ظروف 	 
پالستیکی

تمام ظروف نوشیدنی 	 
قابل برگشت

تمام کیسه های 	 
پالستیکی

ظروف شیر و آبمیوه 	 
)بدون درب(

بطری ها و ظروف 	 
شیشه ای

صفحات و فویل 	 
آلومینیومی 

قوطی های کنسرو 	 
آلومینیومی/قلع اندود

قابلمه و ماهیتابه	 

در سطل سبز قرار ندهید

کیسه های پالستیکی ممنوع )شامل 	 
کیسه های دارای برچسب "قابل تبدیل به 

کمپوست" )compostable( یا "قابل 
))biodegradable( "تجزیه

خاکستر ممنوع	 
چمن ممنوع	 
پسماند حیوانات خانگی ممنوع	 
خاک یا چمن ممنوع	 
قهوه یکبار مصرف ممنوع	 
شیشه یا فلز ممنوع	 
کارتن شیر ممنوع	 
پسماند باغبانی/ محوطه سازی ممنوع	 

ممنوع برای کیسه آبی

استایروفوم ممنوع	 
کاغذ ممنوع	 
کارد و چنگال پالستیکی ممنوع 	 
لیوان یکبار مصرف ممنوع	 
در بطری ممنوع	 
شیشه شکسته ممنوع	 

کارتن های 
مقوایی شیاردار 

و جعبه های پیتزا 
را باز کنید و به 

صورت تاشده در 
محل بازیافت قرار 

دهید.

پاکت های خواربار/فروشگاه ها برای 
محصوالت کاغذی قابل استفاده است.

اقالم دارای نمادهای باال را در دپوی 
HSW قرار دهید. ساعات کاری و 
لیست اقالم مورد پذیرش به صورت 

آنالین موجود است.

مواد ارگانیک

تمام پسماندهای غذایی	 

روغن و چربی های 	 
آشپزی

ماهی، گوشت و 	 
استخوان

پوشک کثیف و حوله 	 
کاغذی آشپزخانه

صافی قهوه و چای 	 
کیسه ای

می توانید پسماندهای غذایی را داخل مقوا 
یا یک برگه کاغذ بپیچید و در سطل سبز 

قرار دهید. 

کاغذ و مقوا

کارتن مقوایی 	 
شامل بسته بندی 
 بیرونی پیتزای 

منجمد

 کاغذ بریده شده/	 
سالم

 کارتن شانه تخم	 
مرغ

کاغذ روزنامه و 	 
بروشور

کاتالوگ، جلد 	 
کاغذی کتاب، 
 مجله و دفتر 

تلفن

پاکت نامه	 

کیسه زباله

 قوطی اسپری 	 
)خالی(

فضوالت حیوانی	 

 شیشه شکسته 	 
)کاغذپیچ(

فنجان قهوه	 

پاکت های چیپس 	 
سیب زمینی

استیروفوم	 

قوطی های رنگ و قوطی های خالی
 	 Enviro-Depot به

برده شود 
regeneration.ca

دستگاههای الکترونیکی/ماکروفر
به مراکز بازیافت ببرید – محل 	 

سایت ها و اقالم مورد پذیرش را 
در  این وب سایت ببینید  
recyclemyelectronics.ca

باتری
برنامه بازگردانی به چرخه 	 

فروشگاه ها برای مشاهده 
مراکز بازیافت، به وب سایت 
call2recycle.ca رجوع 

کنید

دارو/سرنگ
برنامه بازگرداندن داروخانه	 
 برای دریافت بطری ایمن برای اقالم 	 

تیز با داروخانه تماس بگیرید

لباس/پارچه
البسه، کفس و پارچه های کهنه 	 

را با مراجعه به این وب سایت 
afterwear.caاهدا کنید

جدید

توزیع شده در زمستان 2020

ظروف خالی روغن و ضدیخ

 از ماه ژانویه 2020 به	 
 مراکز بازیافت برده شود-

 برای یافتن محل و اقالم
مورد پذیرش به وب سایت 

 www.uoma-atlantic. com 
مراجعه نمایید.

جدید

راهنمای آپارتمان
نحوه تفکیک زباله 

 لطفاً برای مشاهده لیست کامل اقالم بازیافتی و مقصد آنها، به وب سایت
 halifax.ca/recycle رجوع کنید یا برنامه Halifax Recycles را دانلود نمایید.
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)HSW( زباله کیسه بازیافت 2
محصوالت کاغذی
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 ظروف و کاغذ را با هم در یک کیسه 
قرار ندهید.

کاغذ را تمیز و خشک نگه دارید.

پاکت های خواربار و فروشگاه ها برای 
محصوالت کاغذی قابل استفاده است.

کارتن ها را باز کنید و به صورت تاشده در 
محل بازیافت قرار دهید.

کیسه های آبی شفاف الزم است.

تمام کیسه های پالستیکی را داخل هم قرار 
دهید )هر کیسه داخل یک کیسه دیگر( به 

طوری که کیسه ای به صورت تکی دفع 
نشود. مدیریت کیسه های تکی در کارخانه 

بازیافت دشوار است.

ظروف نوشیدنی های آماده پذیرایی نیز در 
تمام مراکز ENVIRO-DEPOT پذیرفته 

می شود )سیستم استرداد نیمی از هزینه(. 
جهت اطالع از جزئیات کامل، به وب سایت 

divertns.ca رجوع کنید.

کیسه های مخصوص زباله الزم است.

آشغال اضافی و زباله تولید شده از 
بازسازی برای اطالع از محل مراکز 

پسماند، هزینه و ساعات کار به وب سایت 
halifax.ca/recycle مراجعه کرده یا 

با شماره 311 تماس بگیرید.

الستیک خودروهای سواری به عنوان 
زباله پذیرفته نمی شود. جهت کسب 

اطالعات بیشتر درباره برنامه بازگرداندن 
به فروشگاه ها برای بازیافت الستیک، به 

وب سایت divertns.ca رجوع کنید.

بعضی از اقالم الکترونیکی به عنوان 
زباله پذیرفته نمی شود. جهت اطالع از 
محل بازیافت این اقالم، به وب سایت  
 recyclemyelectronics.ca

رجوع کنید

پسماندهای خانگی خاص را که در واحدتان 
تولید می شود می توانید به دپوی پسماند 

خانگی خاص شهرداری تحویل دهید.

دپوی HSW فقط روزهای شنبه به نشانی 
Horseshoe Lake Drive 20  در 

Bayers Lake فعالیت دارد )به جز آخر 
هفته های تعطیل(. برای اطالع از ساعات 

 کاری، با شماره 311 تماس بگیرید یا 
 halifax.ca/recycle به وب سایت

رجوع کنید.

پسماندهای صنعتی پذیرفته نمی شود. 
فقط منازل مسکونی شهرداری منطقه ای 

 Halifax Regional( هالیفکس
Municipality( واجد شرایط سرویس 

دپو خواهند بود.

یادآوری: کپسول های کوچک پروپان 
 HSW مخصوص کمپینگ در برنامه

گنجانده شده است.

چاپ شده بر روی کاغذ حاوی الیاف 
استفاده شده.

توزیع شده در زمستان 2020

در قسمت عرضه مواد پاک کننده بسیاری از 
فروشگاه ها، سطل های کوچک برای فروش 
موجود است. از جمله راهکارهای رایگان 

جایگزین برای خرید سطل کوچک عبارتند 
از استفاده مجدد از ظروف پالستیکی 

بستنی، ظروف پالستیکی پودر لباسشویی یا 
سطل های خاک مخصوص گربه.

از قرار دادن اشیای پالستیکی، شامل 
کیسه های دارای برچسب "قابل تبدیل به 

کمپوست" )compostable( یا "قابل 
تجزیه" )biodegradable(، در این 

سطل خودداری کنید.

 پسماند غذایی تر )مانند گوشت و ماهی( 
را داخل مقوا )کارتن های بیسکویت یا 
غالت صبحانه( قرار دهید یا دور آن 

روزنامه بپیچید.

پشه های ریز در هوای گرم زیادتر 
می شوند. برای اینکه پشه های ریز آشپزخانه 

را گیر بیندازید، داخل یک کاسه سرکه 
بریزید و آن را با سلفون بپوشانید و چند 

سوراخ در آن ایجاد کنید. هر گاه الزم شد، 
آن را خالی کنید.

با استفاده از برنامه 
 Halifax Recycles

می توانید اقالم مختلف 
و مقصد آنها را ببینید و 

اعالن های هفتگی دریافت کنید.

halifax.ca/whatgoeswhere
دفن مواد قابل بازیافت و قابل تبدیل به کمپوست در زیر خاک ممنوع است. 

ساختمان های آپارتمانی منطقه هالیفکس باید سطل های مخصوص تفکیک مواد 
ارگانیک، مواد قابل بازیافت در کیسه های آبی، محصوالت کاغذی قابل بازیافت، 

مقواهای شیاردار و زباله را در اختیار مستأجرین قرار دهند. سطل ها و یا محل های 
مخصوص جمع آوری پسماند باید به نحو مقتضی با برچسب نوع مواد مشخص شود.

لطفاً اگر خدمات بازیافت یا تبدیل به کود در ساختمان شما ارائه نمی شود یا چنانچه مدیر 
یک ساختمان هستید و برای استفاده از برنامه های مختلف به کمک نیاز دارید، با شماره 

311 تماس بگیرید.

مستأجرین ملزم به تفکیک پسماند در واحد خود هستند و می بایست برنامه ساختمان خود 
را برای بازیافت و تبدیل به کود رعایت کنند.

تفکیک صحیح این مواد هم در قوانین استانی و هم در قوانین شهری الزامی است.

بازیافت و کمپوست کردن یک قانون است

راهنمای آپارتمان
روش انجام کار 

در خصوص محل قرارگیری سطل ها و روش های نگهداری 
پسماند، با متصدی ساختمان یا صاحبخانه خود صحبت کنید. !


