Factsheet
گزاره برگ

Waste and Recycling
زباله و بازيافت

اگر در منزلی وياليی درمانينگھام زندگی می کنيد ،ازخدمات جمع آوری
زباله تحت نظارت شورا استفاده خواھيد کرد .اما اگردرآپارتمان و يا
خانه دوبلکس ) (townhouseزندگی می کنيد ،ممکن است از خدمات
جمع آوری زباله خصوصی و يا تجاری استفاده کنيد.

چه چيزھايی را در اين سطل بيندازيم؟
• شيشه ھای دھان گشاد و بطری ھای شيشه ای
• پاکتھای خالی شير و آب ميوه
• جعبه و بطری ھای پالستيکی
• تمام قوطيھای آلومينيومی و اسپری ھا
• کاغذ ،روزنامه ،مجله و مقوا.

اگر ازخدمات جمع آوری زباله توسط شورا شھر استفاده می کنيد  ،بايد
سه سطل زباله مختلف داشته باشيد.

چه چيزھايی را نبايد داخل سطل بيندازيم؟
• کيسه ھای پالستيکی و پليستر
• زباله ھای خانگی
• ضايعات باغچه
• سرنگ
• ظروف شکسته
• پوشک بچه
• مصالح ساختمانی
• ضايعات شيميايی ،روغن ،رنگ ،حاللھا و غيره.

رنگ سطلھا

قرمز )آشغال(
سطل زباله با درپوش قرمز برای زباله ھای معمولی خانه استفاده
می شود.
ساکنين منازل مسکونی می توانند سطل زباله با درپوش قرمز به ظرفيت
 80يا  120ليتر داشته باشند .سطلھای اضافی موجود است.
چه چيزھايی را در اين سطل بيندازيم؟
• زباله ھای عمومی منزل
• پوشک بچه
• ته مانده غذاھا
• کيسه ھای پالستيکی و پليستر
• ظروف شکسته
چه چيزھايی را نبايد داخل سطل بيندازيم؟
• ضايعات باغچه
• زباله ھای قابل بازيافت
• سرنگ
• مصالح ساختمانی
• ضايعات شيميايی ،روغن ،رنگ ،حاللھا و غيره.

بازيافت )زرد رنگ(
سطل ھای زباله با درپوش زرد مخصوص بازيافت است.
ساکنين منازل مسکونی می توانند سطل زباله با درپوش زرد با ظرفيت
 240يا  360ليتر داشته باشند .سطلھای اضافی موجود است.
تمام موادی که در سطل بازيافت گذاشته می شوند بايد باز باشند و نبايد
در کيسه ھای پالستيکی قرارگيرند.

ضايعات سبز )ضايعات باغ(
سطل زباله با درپوش سبز مخصوص ضايعات باغچه مانند ضايعات
چمن  ،شاخه ھای کوچک ،برگ و مواد ھرس شده می باشد.
مالکين منازل مسکونی يک سطل زباله با درپوش سبز  240ليتری
دراختيار دارند ،اما به انتخاب خود می توانند يک سطل  120ليتری
دريافت نمايند و يا اصال سطل دريافت نکنند .با اين حال ھزينه ای
اضافه تر از تعرفه ساالنه نخواھد داشت.
موادی که در سطل باغچه قرار می گيرند ،بايد خارج از بسته بندی
باشند و در کيسه ھای پالستيکی قرار نگيرند.
چه چيزھايی را در اين سطل بيندازيم؟
• چمن ھای بريده شده
• شاخه ھای کوچک )تا  100ميلی متر(
• شاخ و برگ درختان باغچه
• گلھا ،دانه ھا و برگھا.
.
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چه چيزھايی را نبايد داخل سطل بيندازيم؟
• گل و خاک
• کيسه ھای پالستيکی و پليستر
• آھن و ميخ
• مصالح ساختمانی
• زباله ھای خانگی
• گلدانھای سفالی
• زباله ھای قابل بازيافت
• سرنگ
• ظروف شکسته
• پوشک بچه
• ضايعات شيميايی ،روغن ،رنگ ،حاللھا و غيره.
لطفا توجه داشته باشيد :سطل ھا با وزن بيش از  75کيلو گرم جمع
آوری نخواھند شد.

جمع آوری زباله ھا
زباله ھا در مانينگھام ھر روز کاری ھفته از جمله در تعطيالت رسمی
جمع آوری می شوند .سطل زباله خانگی شما به صورت ھفتگی و سطل
بازيافت و باغچه ھردوھفته يک بار در-ھمان روز جمع آوری زباله
ھای خانگی تخليه می شوند.
لطفا سطل ھای خود را در شب قبل از روز جمع آوری زباله بيرون
گذاشته و در پايان روز جمع آوری زباله به داخل منزل برگردانيد.
برای اطالع از روزھای جمع آوری زباله خود به
www.manningham.vic.gov.au/bin-collection-days

مراجعه نماييد.

جمع آوری لوازم خانگی و زباله ھای باغبانی
ھر سال تقويمی ،ساکنينی که از خدمات جمع آوری زباله توسط شورا
استفاده می کنند ،يکی از گزينه ھای زير را می توانند انتخاب کنند:
•
•
•

دو نوبت جمع آوری وسايل خانگی بال استفاده
دو نوبت جمع آوری زباله باغچه و يا شاخه درختان به
صورت بسته بندی شده
يک نوبت جمع آوری وسايل خانگی بال استفاده و يک نوبت
جمع آوری زباله باغچه و شاخه ھای بسته بندی شده درخت.

اين جمع آوری ھا فرصتی را ايجاد می کند تا شما بتوانيد لوازم خانگی
بال استفاده و يا ضايعات باغچه از جمله شاخه ھای بزرگی که در سطل
زباله جا نمی گيرند را دور بريزيد.
برای کسب اطالعات بيشتر درباره جمع آوری و بازيافت زباله از
www.manningham.vic.gov.au/waste-and-recycling

بازديد کنيد.

