
العربات الخضراء

المواد العضوية

كل نفايات الطعام  •

زيت الطبخ والدهون  •

أوراق النبات   •
والفرشاة والنباتات  

المناديل المتسخة   •
ومناشف المطبخ 

الورقية

مصفات القهوة   •
وأكياس الشاي

إعادة تدوير الكيس 1
المنتجات غير الورقية

أكياس زرقاء قابلة إلعادة التدوير

جميع العبوات   •
البالستيكية

جميع عبوات   •
المشروبات القابلة 

لالستهالك

جميع األكياس   •
البالستيكية

عبوات الحليب   •
والعصير )منزوعة 

الغطاء(

العبوات والبرطمانات   •
الزجاجية

األوراق واألطباق   •
األلومنيوم

علب الطعام من   •
الصفيح/األلومنيوم

أكياس زرقاء غير قابلة إلعادة التدوير
غير مسموح بوجود الستايروفوم  •

غير مسموح بوجود األوراق  •
غير مسموح بوجود أدوات تناول الطعام   •

البالستيكية
غير مسموح بوجود األكواب التي تستعمل   •

لمرة واحدة
غير مسموح بوجود أغطية الزجاجات  •
غير مسموح بوجود الزجاج المكسور  •

إعادة تدوير الكيس 2
المنتجات الورقية

الورق والكرتون

الكرتون الرقيق بما في   •
ذلك الغالف الخارجي 

للبيتزا المجمدة

الورق الممزق/السليم  •

علب كرتون البيض  •

ورق الصحف   •
والمنشورات

الكتالوجات والكتب   •
المجلدة والمجالت 

ودفاتر الهاتف

المظاريف  •

صناديق الورق المقوى 
المموج المسطح 

والمحزم بما في ذلك 
عبوات البيتزا.

يمكن استخدام أكياس تجهيز مواد البقالة/
التجزئة للمنتجات الورقية.

القمامة

نظف أكياس القمامة

علب الرذاذ   •
)الفارغة(

فضالت الحيوانات  •

الزجاج المكسور   •
)المغطى(

فناجين القهوة  •

أكياس رقائق   •
البطاطس

الستايروفوم  •

العبوات الفارغة من   •
الزيت والمقاومة 

للتجميد

استخدم تطبيقات الهاتف 
المحمول وشبكة اإلنترنت 
 Halifax Recycles

لمعرفة النفايات المنزلية الخاصة.
halifax.ca/whatgoeswhere

 النفايات المنزلية 
الخاصة

قم بتقليل العناصر باستخدام الرموز 
المذكورة أعاله في مستودع النفايات المنزلية 

الخاصة. تعتبر ساعات العمل وقائمة البنود 
المقبولة متاحة عبر اإلنترنت.

أشياء أخرى

الطالء

االنتقال إلى أيٍ من مستودعات البيئة  -
العودة مرة أخرى إلى مواقع البيع بالتجزئة   -

regeneration.ca بزيارة

اإللكترونيات

االنتقال إلى مراكز إعادة التدوير - يرجى   -
االطالع على أماكن الموقع والعناصر المقبولة 

recyclemyelectronics.ca على

البطاريات

برنامج إعادة البيع بالتجزئة الخاص بمواقع إعادة   -
call2recycle.ca التدوير، يرجى زيارة

المالبس/األقمشة

التبرع بالمالبس واألحذية واألقمشة القديمة   -
)بأي حالة(

األدوية/الحقن

برنامج االسترجاع للصيدلية  -
يرجى االتصال بالصيدلية فيما يتعلق   -

بحاويات األدوات الحادة اآلمنة

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني halifax.ca/recycle أو تنزيل تطبيق 
Halifax Recycles للحصول على قائمة كاملة بما يحدث.

دليل األسرة
ما الذي يحدث

يمكن استخدام الكرتون الرقيق أو 
ورقة واحدة لنفايات الطعام المبللة 
في العربة الخضراء الخاصة بك.

غير المسموح به في العربة الخضراء
غير مسموع باألكياس البالستيكية )بما في   •
ذلك المصنفة باعتبارها "سماد" أو "قابلة 

للتحلل البيولوجي"(
غير مسموح بوجود رماد  •

غير مسموح بوجود عشب  •
غير مسموح بوجود نفايات الحيوانات األليفة  •

غير مسموح بوجود شيء من التربة أو الصودا  •
غير مسموح بوجود فناجين القهوة  •

غير مسموح بوجود الزجاج أو المعادن  •
غير مسموح بوجود علب الحليب  •



يجب أن تكون المواد على جانب الطريق بحلول 
الساعة 7 صباًحا لضمان تجميعها.

العربات الخضراء
يتم جمعها كل أسبوعين

يتم جمع المواد العضوية كل أسبوع من 
شهر يوليو إلى شهر سبتمبر.

تحصل األسر المؤهلة لخدمة جمع النفايات 
من جانب الطريق على عربة خضراء 

وصندوق صغير.

تظل العربة وصندوق المطبخ الصغير داخل 
العقار الخاص بك إذا قمت بنقله. في حالة 
تلف العربة، فاتصل بالرقم 311 لالتفاق 

على إصالحها أو استبدالها.

حد الوزن 100 كجم )220 رطل( لضمان 
عدم تلف العربة وإال لن تجمعها المعدات.

قد يتم وضع النفايات في العربة الخضراء 
أو األكياس الورقية فقط - غير مسموح 

بالبالستيكية.

الحد 20 كيس ورقي لكل عملية جمع المواد 
العضوية.

الوزن األقصى المسموح به للكيس 25 كجم 
)55 رطل( للمجموعة.

تم ربط الفروع في حزم بحجم حمولة الذراع. 
وغير مسموح بوجود أي قطعة في الحزمة 

يزيد طولها عن 1,2 م )4 أقدام( أو أكبر من 
 0,2 م )8 بوصة( من حيث القطر. الحد 

5 حزم لكل مجموعة.

سيتم جمع أشجار عيد الميالد مع جمع العربة 
الخضراء الخاصة بك. وقم بإزالة األكياس 
والزخارف ومجموعات األشجار ثم ضعهم 

بجوار العربة.

إعادة تدوير الكيس 1
غير ورقية

يلزم وجود أكياس شفافة زرقاء اللون.

يتم جمع ما يعاد تدويره أسبوعيا في 
المناطق الحضرية/الضواحي وكل أسبوعين 

في المناطق الريفية.

اجمع كل األكياس البالستيكية معا 
)داخل بعضها( - غير مسموح باألكياس 
الفضفاضة. تتسبب األكياس الفضفاضة 

في صعوبة اإلمساك بها في مصنع إعادة 
التدوير.

تعتبر عبوات المشروبات الجاهزة للخدمة 
قابلة لالستهالك أيضا )نظام التأمين نصف 
الخلفي( في جميع مواقع مستودعات البيئة، 
قم بزيارة divertns.ca للحصول على 

مزيد من التفاصيل.

ال توجد حدود لعدد أكياس إعادة التدوير 
المسموح بها )غير مسموح بالنفايات 

التجارية(.

إعادة تدوير الكيس 2
المنتجات الورقية

القمامة
يتم جمعها كل أسبوعين

يلزم تنظيف أكياس القمامة.

منازل ذات وحدة مفردة: الحد 6 أكياس 
لكل مجموعة.

الحد قطعة واحدة ضخمة )من األثاث/
األجهزة( لكل مجموعة.

المباني متعددة الوحدات )2-6 وحدات(: 
الحد 4 أكياس لكل وحدة. الحد قطعتان 

ضخمتان )من األثاث/األجهزة( لكل 
مجموعة. وغير مسموح بإصالح النفايات.

يتم السماح بكيس واحد خصوصي داكن 
اللون في الحد األقصى.

للخصوصية يمكن وضع جميع األكياس 
النظيفة في صفيحة القمامة.

إزالة مطلقة من مبردات مركبات 
الكلوروفلوروكربون الخاصة بجميع 
الثالجات والمجمدات وأجهزة إزالة 

الرطوبة لخدمة جمع النفايات من جانب 
الطريق، فاتصل برقم 311 لترتيب ذلك.

 الوزن األقصى للكيس 25 كجم 
 )55 رطل(. الوزن األقصى للقمامة 

وحزم اإلصالح 34 كجم )75 رطل(. 
حزم ال تزيد عن 1,2 م )4 أقدام(.

 النفايات المنزلية 
الخاصة

تمت الطباعة على ورق يحتوي 
على ألياف ما بعد المستهلك.

دليل األسرة
كيفية عمل األشياء

ال تخلط العبوات واألوراق في نفس 
الكيس وإال سيتم رفضها على جانب 

الطريق.

 يتم جمع ما يعاد تدويره أسبوعيا في 
 المناطق الحضرية/الضواحي وكل 

أسبوعين في المناطق الريفية.

حافظ على الورق نظيف وجاف.

 يجب أال يتجاوز ربط الورق المقوى 
 المموج في حزم بحجم حمولة الذراع 

 0,6 م )قدمان( × 0,9 م )3 أقدام( × 
0,2 م )8 بوصة(.

ال توجد حدود لعدد أكياس إعادة التدوير 
المسموح بها )غير مسموح بالنفايات 

التجارية(.

ال يتم جمع النفايات المنزلية الخاصة على 
جانب الطريق.

 يعمل مستودع النفايات المنزلية الخاصة 
 20 Horseshoe أيام السبت فقط في

 Bayers في بحيرة Lake Drive
)باستثناء عطلة نهاية األسبوع(. يرجى 

االتصال برقم 311 أو زيارة الموقع 
 halifax.ca/recycle اإللكتروني 

لعدة ساعات.

يمكن نقل النفايات المنزلية الخاصة إلى 
فعاليات مجتمعية خاصة تقام على مدار 

العام.

ال يتم قبول النفايات التجارية. كما تعتبر 
المنازل السكنية فقط في بلدية هاليفاكس 

اإلقليمية هي المؤهلة للحصول على خدمة 
التوصيل من مستودع.

تذكير: يتم تضمين اسطوانات البروبان 
الصغيرة إلقامة المخيمات في برنامج 

النفايات المنزلية الخاصة.


