إعالن مهم من بلدية مدينة GLENORCHY CITY
ستنتقل بلدية مدينة  Glenorchy Cityإىل خدمة جمع النفايات بثالثة حاويات.
(والت ترمز إىل ،Food Organics Garden Organics
الحاوية الجديدة مخصصة لمخلفات الحديقة وفضالت الطعام ،وتسىم حاوية FOGO
ي
المواد العضوية من الغذاء والحديقة).

ما الذي أحصل عليه مع FOGO؟
ر
• حاوية جديدة ذات عجالت ولها غطاء ر
ليمون
أخض
ي
• علبة فضالت الطعام ر يف المطبخ
ر
التبطي القابلة للتحويل إىل أسمدة
• لفة من أكياس
نعم يمكنك
استخدامها

نعم يمكنك استخدامها
ر
الخضوات والفواكه.
فضالت الطعام  -اللحوم والعظام (المطبوخة أو النيئة) ،والمأكوالت البحرية ،ومنتجات األلبان وفضالت
الت ال يزيد سمكها عن
مخلفات الحديقة – مخلفات قص العشب واألوراق واللحاء واألعشاب الضارة واألغصان الصغية ي
سمك ذراعك.
ّ
الممزق والمناشف الورقية والمناديل الورقية وحاويات المواد الغذائية للوجبات الرسيعة والقابلة للتحويل إىل
الورق  -الورق
ر
البييا.
أسمدة وصناديق
فضالت الحيوانات  -شعر الحيوانات األليفة ،والقمامة العضوية للقطط ،واألوراق المتسخة من قفص العصافي .براز
الحيوانات األليفة مقبول ،ولكن ليس ر يف أكياس بالستيكية – بل لفه ر يف صحيفة أو ضعه ر يف أكياس قابلة للتحويل إىل أسمدة.

كال ،ال يمكنك
استخدامها

كال ،ال يمكنك استخدامها
ال تضع المواد البالستيكية الصلبة أو الناعمة (حت لو كانت قابلة للتحلل) ،أو األقمشة أو المالبس ،أو الحفاظات ،أو مواد
طبيعية قابلة إلعادة التدوير ،أو ورق مشمع أو مغلف ،أو أغصان أشجار سميكة أو غيها من القمامة.

مهم جدا
يرج عدم وضع األكياس البالستيكية ر يف علبة فضالت الطعام ر يف مطبخك أو ر يف حاوية  FOGOالخارجية – وال حت األكياس
ى
القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل الحيوي أو "المصنوعة من النباتات" – حيث ال يزال من الممكن احتواءها عىل البالستيك
وإمكانية تجزؤها لتصبح بالستيكا دقيقا سيئا جدا للبيئة.

ما الذي يحدث؟
الخدمة القياسية

يبدأ جمع حاويات  FOGOر يف  17شباط /ىفياير 2020
ر
التاىل لجمع حاويات النفايات إعادة التدوير الخاصة بك يف نفس اليوم.
تخرج حاويات  FOGOللتجميع ر يف األسبوع
ي
ا
إذا تم جمع حاويات النفايات وإعادة التدوير الخاصة بك يوم االثنين  10شباط/فبراير ،فسيتم جمع حاوية  FOGOالخاصة بك في يوم
مثل

االثنين  17شباط/فبراير.
إذا كان من المقرر جمع حاويات النفايات وإعادة التدوير الخاصة بك خالل األسبوع الذي يبدأ في  17شباط/فبراير ،فسيتم جمع حاوية
 FOGOفي األسبوع التالي

الوحدات السكنية ذات الصناديق المشتركة
إذا كنت تعيش في وحدة يتم فيها مشاركة الحاويات ،فسيكون جمع  FOGOالخاص بك يوم الثالثاء وسيكون جمع النفايات وإعادة التدوير يوم
الجمعة( .عمليتي جمع كل األسبوع)
مثالا

إذا كنت تعيش في مجمع وحدات سكنية متعددة مع وجود حاويات مشتركة ،فسيتغير جمع النفايات الخاصة بك إلى مرتين في األسبوع -
سيتم جمع  FOGOكل يوم ثالثاء ،وسيتم جمع النفايات العادية وإعادة التدوير كل يوم جمعة.

تفضل بزيارة الموقع  wastestartswithu.com.auل لمزيد من المعلومات ومشاهدة مقاطع فيديو إرشادية مفيدة
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