www.garbagedayreminders.com
نحن نذهب كل أسبوع.

هل هذا أسبوعي؟

س ّجل اسمك للحصول على تذكير سهل وتخلص
من التخمين متى سيكون يوم ل ّم النفايات!

خدمات ما وراء الرصيف

يقدم استعالمات إعادة التدوير لمترو ()Metro Recycling Information
المساعدة بشأن األشياء التي ال يمكنك تركها على جانب الرصيف .كما
يقدم معلومات حول عمل الكومبوست في حديقتك.
األشياء التي ال توضع بجانب الرصيف إلعادة تدويرها — يمكن
إعادة تدوير مواد كثيرة كاألجهزة اإللكترونية واألجهزة الصغيرة
والستياروفوم (™ )Styrofoamواألكياس البالستيكية وحبيبات التغليف
وبعض المواد البالستيكية الصلبة في مستودعات إعادة التدوير أو عند
شركات تجارية أخرى.
النفايات الخطرة واإللكترونيات — يجب أخذ المواد الكيمائية السامة
ولمبات الفلوريسنت المكتنزة ) (CFLوأجهزة وشاشات الكومبيوتر
وأجهزة التلفزيون إلى المنشآت لمناولتها بشكل صحيح .ليست هذه
األشياء جزءا ً من برنامج الل ّم من جانب الرصيف.

تذكير بأيام الل ّم

 ضع عربة جر الكومبوست الخضراء كل أسبوع — حتى ولو كانت
ممتلئة كلياً.
 ال تضع ك ّل من عربة جر إعادة التدوير الزرقاء وصندوق المواد
الزجاجية األصفر إال بعد أن يكون ممتلئا ً كلياً.
 ضع الحاويات ضمن  3أقدام من جانب الرصيف في وقت ال يتعدى
الساعة  6صباحاً.
 خذ الحاويات الفارغة من الرصيف في غضون  24ساعة.
 يمكن نقل األشياء الكبيرة التي ال يمكن وضعها في حاوية النفايات
(كالغسالة والبراد والمفروشات وأغصان الشجر الكبيرة وجذوع
الشجر) لقاء أجر إضافي .يجب االتصال بشركة النفايات وإعادة
التدوير التي تتعامل معها مقدما ً قبل أسبوع للحصول على تقدير
للتكلفة.
 للنفايات اإلضافية؟ يمكنك وضع حاوية أو كيس نفايات إضافية في
يوم ل ّم ونقل النفايات لقاء رسم  5دوالرات أو يمكنك أخذ حاوية
نفايات أكبر لقاء رسم إضافي بين  7–5دوالرات كل شهر.

راقب الوزن

تضع بلدية بورتالند ( )City of Portlandالحدود القصوى لألوزان من
أجل ضمان صحة وسالمة سائقي شاحنات النفايات .ال يمكن للسائقين أخذ
الحاويات التي يتجاوز وزنها الحد األقصى لألوزان.
الحد األقصى للوزن
الحاوية
تنكة سعتها  20غالون
*عربة جر سعتها  20غالون
تنكة سعتها  32غالون
عربة جر سعتها  35غالون
عربة جر سعتها  60غالون
عربة جر سعتها  90غالون

عمل الكومبوست في الحديقة — يمكن تسميد مخلفات الحديقة وبقايا
الخضار في حديقتك أو وضعها في عربة جر الكومبوست الخضراء.
ينبغي وضع مخلفات األطعمة كاللحوم والحبوب واأللبان واألجبان في
عربة الجر.

كن ذكيا ً في
استعمال العربات

دليل ل ّم ونقل النفايات
وإعادة التدوير
والكومبوست
الموقع اإللكتروني:
رقم خط
الهاتف الساخن:
البريد اإللكتروني:

www.portlandoregon.gov/bps/carts
503-823-7202
wasteinfo@portlandoregon.gov

باوند
35
60
55
85
135
175

اختر حاوية النفايات التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتك المنزلية

الموقع اإللكترونيwww.oregonmetro.gov/recycling :
رقم خط
503-234-3000
الهاتف الساخن:
البريد اإللكترونيmri@oregonmetro.gov :

ARABIC
*20
60
2

تقريبا ً

مطبوع على ورق معاد تدويره بعد أن تم استهالكه

تلعب كل عربة دورا ً مهما ً

عربة جر
سعتها
بالغالون

35

عربة جر
سعتها بالغالون

60

الحد األقصى للوزن

60

الحد األقصى للوزن

135

أكياس كبيرة للمطبخ

3

تقريبا ً

أكياس كبيرة للمطبخ

4

تقريبا ً

عربة جر
سعتها بالغالون
الحد األقصى
للوزن

أكياس كبيرة للمطبخ

90

عربة جر
سعتها
بالغالون

175

الحد األقصى
للوزن

5

تقريبا ً

أكياس كبيرة
للمطبخ

*عربات الجر التي تسع لـ  20غالون غير متوفرة للزبائن الذين يتم خدمتهم كل أربعة أسابيع .سيحصل بعض الزبائن المشتركين
في خدمة الـ  20غالون على عربة جر معدلة سعة  23غالون.

يتم كل أسبوع ل ّم ونقل محتويات عربة جر الكومبوست الخضراء وعربة جر
إعادة التدوير الزرقاء وحاوية المواد الزجاجية
نعم
نعم

ل ّم النفايات كل ثاني أسبوع أو كل رابع أسبوع
نعم

الصحون الكرتونية وأكواب القهوة وصناديق المواد الغذائية المجمدة وحاويات
المأكوالت التي تشتريها من المطاعم واللفافات ومناديل الوجه الورقية والحاويات
المصنوعة من الستياروفوم )™ (Styrofoamواألكياس البالستيكية والحاويات
البالستيكية الملصق عليها بطاقات “قابلة للكومبوست” وأصداف المحار الصلبة
والخشب المدهون أو المصبوغ والخشب المعاكس “باليوود” ولمبات الضوء المتوهج.

فضالت الطعام اللحوم والدواجن والسمك والعظام وقشور البيض واألجبان
والخبز والباستا والحبوب والفاصوليا والمكسرات والفاكهة والخضار وبن القهوة
المستعمل واألطعمة
الفاسدة.
مناديل المائدة
الورقية والمناشف
الورقية ومرشحات
(فلترات) القهوة وأكياس
الشاي المستعملة
وصناديق البيتزا.

المواد البالستيكية
قناني بعنق
( 6إنش أو أكثر)،
أحواض ( 6أونس
أو أكثر) ،أوعية
النباتات ( 4إنش
أو أكثر) ،سطول
( 5غالون أو أقل).
المواد المعدنية علب
المواد الغذائية المصنوعة من
األلمونيوم والتنك والفوالذ،
وعلب الدهان المعدنية
الجافة الفارغة وعلب
األيروسول الفارغة وورق
األلمونيوم والخردوات المعدنية
(أصغر من  30أنش وأقل من  30باوند).

يجب وضعها في أكياس نفايات الحيوانات األليفة ونفايات القطط
وحفاضات األطفال ومنتجات النظافة الصحية النسائية والرماد ونشارة
الخشب وحبيبات التغليف والزجاج المكسور.
مخلفات الحديقة األعشاب وأوراق النباتات والنباتات المعترشة والحشيش
واألغصان الصغيرة والزهور والنباتات الداخلية وقصاصات النباتات.

يجب وضعها في حاويات محكم إغالقها دهون المطبخ
والزيوت والشحوم.

األوراق الصحف والمجالت والكتالوجات ودليل الهاتف وصناديق الكرتون
المقوى وقصاصات الورق والحاويات الكرتونية (حليب وعصير وشوربة)
ّ
والورق الممزق (يجب أن يكون معبئا ً في كيس ورق).

القناني والمراطبين الزجاجية فقط مقبول
تجميع األلوان مع بعضها( ،مسموح إبقاء
الملصقات على القناني والمراطبين) ووضعها
في الصندوق األصفر المخصص للمواد
الزجاجية أو حاوية بالستيكية متينة ملصق عليها
بطاقة "( "GLASS ONLYمواد زجاجية فقط).

زيت السيارات توضع في
إبريق بجانب عربة الجر أو
الصندوق .تستخدم حاوية
بالستيكية مضادة للتسرب
شفافة مع غطاء يغلق بالبرم
(بحجم 1غالون أو أصغر).
يجب عدم مزجه مع السوائل
األخرى.

حتى ولو كان أحد
المنتجات البالستيكية
القابلة للكومبوست،
فيُرجى عدم وضعها في
عربة الجر الخضراء

ال

أجهزة وشاشات الكومبيوتر وأجهزة التلفزيون والنفايات الخطرة والمواد الكيمائية
ولمبات الفلوريسنت المكتنزة ( .)CFLيجب االتصال باستعالمات إعادة التدوير لمترو
( )Metro Recycling Informationعلى رقم الهاتف  503-234-3000للحصول
على معلومات حول كيفية التخلّص من هذه األشياء وعلى المزيد من المعلومات األخرى.

ال

األكياس البالستيكية ونفايات الحيوانات األليفة ونفايات القطط وحفاضات األطفال وصحون
الكرتون والحاويات القابلة للكومبوست والكميات الكبيرة من السوائل والشحوم أو الزيوت
والخشب والحجارة والتراب والرماد واألغصان الكبيرة (التي يزيد سمكها عن  4إنش
وطولها عن  36إنش) والنفايات المنزلية.

ال

األكياس البالستيكية واألغطية البالستيكية وحفاضات األطفال وحاويات األطعمة
المجمدة وأكواب القهوة وقناني مبيدات الحشرات أو مبيدات األعشاب وحاويات غاز
الطبخ والنفايات المنزلية.
لمبات الضوء واألكواب الزجاجية ومزهريات الزهور والخزفيات والزجاج المكسور
وأغطية الحاويات.

