التاريخ  19إبريل2018 ،
أخبار ها ّمة :ازدياد أسعار خدمة نقل النفايات وإعادة التدوير.
تفضّلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  www.portlandoregon.gov/bps/garbageratesللحصول على التفاصيل والترجمات.

نظرا للتكلفة المتزايدة التي تواجهها شركات نقل النفايات وإعادة التدوير بمدينة بورتدالند في ممارسة أعمالها التجارية ،فإن فاتورة النفايات وإعادة
التدوير لمتوسط المنازل في بورتالند ستزيد بنحو  2,55دوالر شهريا ابتداء من  1مايو.2018 ،
إن زيادة األسعار ضرورية ألجل تغطية التكاليف المتزايدة إلعادة التدوير واليد العاملة والوقود والتخلّص من النفايات .ال سيّما أن معايير الجودة
الجديدة للمواد ال ُمعاد تدويرها ال ُمباعة إلى شركات التصنيع الدولية تتطلّب من منشآت إعادة التدوير المحلية توظيف مزيد من العمال الستيفاء هذه
المعايير.
لقد وافق ( Portland City Councilمجلس مدينة بورتالند) على هذه الزيادة ألسعار النفايات وإعادة التدوير عقب المراجعة السنوية لتكاليف لَم
النفايات من جانب الرصيف .ستعيد ( City of Portlandمدينة بورتالند) تقييم األسعار في ربيع عام .2019
نحن نعلم أن سكان بورتالند يشعرون بأي زيادة في األسعار .ولكن بفضل مساعدتكم ،لقد تمكنّا من خفض األسعار أو إبقائها على حالها للسنوات
الخمس الماضية.
ألسئلتكم واستفساراتكم؟
يجب االتصال بشركة النفايات وإعادة التدوير التي تتعاملون معها أو االتصال هاتفيا بـ City of Portland Bureau of Planning and
( Sustainabilityمكتب شؤون التخطيط واالستدامة لمدينة بورتالند) على الرقم .503-823-7202
تذكيرات




يجب زيارة الموقع اإللكتروني  www.garbagedayreminders.comلمعرفة اسم الشركة التابعين لها ،وجدول مواعيد لَم النفايات
وإعادة التدوير والتسجيل للحصول على تذكيرات أسبوعية
يُفرض على المالكين المؤجرين للشقق السكنية ( 1إلى  4شقق سكنية) إنشاء ودفع أجور الخدمة عن المستأجرين.

ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠ ّﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻲ ﻟﻛ ّﻝ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻛﻭﻣﺑﻭﺳﺕ ﻭﺍﻟﻠ ّﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﻛﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﺳﺑﻭﻉ ﻟﻠﻧﻔﺎﻳﺎﺕ.
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻟ ّﻡ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻓﻲ ) Portlandﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ(
ﺗﻧﻛﺔ ﺳﻌﺗﻬﺎ  20ﻏﺎﻟﻭﻥ*
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  20ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﺗﻧﻛﺔ ﺳﻌﺗﻬﺎ  32ﻏﺎﻟﻭﻥ*
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  35ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  60ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  90ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﺗﻠ ّﻡ ﻭﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻧﻛﺎﺕ ﺳﻌﺔ  32ﻏﺎﻟﻭﻥ ﻛﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ*
ﺗﻠ ّﻡ ﻭﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻧﻛﺎﺕ ﺳﻌﺔ  35ﻏﺎﻟﻭﻥ ﻛﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻛﻭﻣﺑﻭﺳﺕ ﻓﻘﻁ**

 35ﺑﺎﻭﻧﺩ
 60ﺑﺎﻭﻧﺩ
 55ﺑﺎﻭﻧﺩ
 85ﺑﺎﻭﻧﺩ
 135ﺑﺎﻭﻧﺩ
 175ﺑﺎﻭﻧﺩ
 55ﺑﺎﻭﻧﺩ
 85ﺑﺎﻭﻧﺩ
‐‐

 24.60دوﻻر
27.15
 24.60دوﻻر
27.15
 28.60دوﻻر
31.80
 29.25دوﻻر
31.80
37.65
 35.10دوﻻر
44.15
 41.60دوﻻر
24.25
 21.70دوﻻر
24.25
 21.70دوﻻر
20.85
 18.20دوﻻر

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻟ ّﻡ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻣﻥ ) Westside Portlandﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ(
ﺗﻧﻛﺔ ﺳﻌﺗﻬﺎ  20ﻏﺎﻟﻭﻥ*
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  20ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﺗﻧﻛﺔ ﺳﻌﺗﻬﺎ  32ﻏﺎﻟﻭﻥ*
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  35ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  60ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﻋﺭﺑﺔ ﺟﺭ ﺳﻌﺔ  90ﻏﺎﻟﻭﻥ
ﺗﻠ ّﻡ ﻭﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻧﻛﺎﺕ ﺳﻌﺔ  32ﻏﺎﻟﻭﻥ ﻛﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ*
ﺗﻠ ّﻡ ﻭﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻧﻛﺎﺕ ﺳﻌﺔ  35ﻏﺎﻟﻭﻥ ﻛﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻛﻭﻣﺑﻭﺳﺕ ﻓﻘﻁ**

 35ﺑﺎﻭﻧﺩ
 60ﺑﺎﻭﻧﺩ
 55ﺑﺎﻭﻧﺩ
 85ﺑﺎﻭﻧﺩ
 135ﺑﺎﻭﻧﺩ
 175ﺑﺎﻭﻧﺩ
 55ﺑﺎﻭﻧﺩ
 85ﺑﺎﻭﻧﺩ
‐‐

31.35
 28.80دوﻻر
 28.80دوﻻر
31.35
 32.80دوﻻر
36.00
 33.45دوﻻر
36.00
 39.30دوﻻر
41.85
 45.80دوﻻر
48.35
 24.60دوﻻر
27.15
 24.60دوﻻر
27.15
 20.95دوﻻر
23.60

*ﻷﺟﻝ ﺻﺣﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﻘﻳﻥ ،ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺯﺑﺎﺋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻳﻥ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺑﻬﺎ.
**ﻻ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻟ ّﻡ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻅﺎﻣﻲ .ﻗﺩ ﻳﺗﺻﻝ ﺍﻟﺯﺑﺎﺋﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭﻥ
 9.75دوﻻر ﻟﻛل ﻟ ّم وﻧﻘل ﻣن ﻣﻧﺎطﻖ
 10.55دوﻻر ﻟﻛل ﻟ ّم وﻧﻘل أو9.40
ﻣﻌﮭﺎ ﻟﺣﺟز ﻣوﻋد ﻟﻠ ّم وﻧﻘل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻧد اﻟطﻠب وﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻟﻘﺎء 10.20
ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ ) (Westsideﻟﻠﻣﺩﻳﻧﺔ.

