خيارات أخرى للخدمة

 قلل خدمة جمع القمامة لتصبح مرة كل اربعة أسابيع أو سجل ف ي� عملية جمعها
وتدويرها ألغراض صنع أ
أسبوعيا مع خدمة جمع القمامة
السمدة بشكل منتظم
ً
حسب الطلب.

صباحا وارفعها من الرصيف خالل  24ساعة من
 ضع الحاويات عند الساعة ً 6
جمع القمامة.
ت
ال� يزيد حجمها عن حجم حاويتك مقابل أجور إضافية .اتصل
 يمكن إزالة المواد ي
شب�كة جمع القمامة وإعادة تدويرها لديك من أجل الحصول عىل تقدير بالتكلفة.

معلومات أ
والفوات� والحساب.
الجور
ي

وضع العربة ف� المكان أ
المثل
ي

أسئلة إعادة التدوير والتحويل ألسمدة.

وضع ا لمقبض موا جها ن ز
لم�لك

 قلل حجم حاوية قمامة إعادة التصنيع أو صنع أ
السمدة لتصبح
 35غالونًا.
تغي�ات الخدمة أو إذا كنت
* المستأجرون :تحدث إىل مالك العقار حول ي
كب�ة أو قمامة إضافية.
بحاجة إىل التخلص من مواد ي

اترك

مجا
ال كافيا ب ي ن
�ا
لحا ويا

ت

يجب
وضع
بعد  3أق ا لحا وي
ة
ع
ىل
دام
عن ا ل
رصيف.

تل�م مدينة بورتالند بتيس� التواصل بمختلف أ
تز
الشكال .للحصول عىل
ي
ت
القامة ،أو التعديالت ،أو ال�جمة التحريرية،
معلومات حول خدمات إ
أو ت
ال�جمة الشفهية أو أية خدمات أخرى ،يرجى االتصال بنا عىل الرقم
النص بالمدينة عىل الرقم
 ،503-823-7700أو استخدام الهاتف
ي
 ،503-823-6868أو االتصال بخدمات أوريغون عىل الرقم  711لمن
يعانون من مشكالت بالسمع أو الكالم أو الرؤية.

ا لحجم

Письмовий або усний
переклад
翻訳または通訳

Chuyển Ngữ hoặc
Phiên Dịch

Turjumida ama
Fasiraadda

翻译或传译

ືຼການແປພາສາ ຫ
ການອະທິບາຍ

Письменный или
устный перевод

*20

الترجمة التحريرية أو الشفهية

Traducere sau
Interpretare

60

أوراق مطبوع عليها من مواد معاد تدويرها  100%بعد االستهالك.

ضع

ال
حا ويات ب
عيدا عن
العوائق

ت
ت
ال� تالئم احتياجاتك
اخ� الحاوية ي

الصحيح

Traducción o
interpretación

503-823-7700

بمن يتوجب
االتصال

City of Portland
(مدينة بورتالند)
ش�كة القمامة وإعادة
التدوير

 احصل عىل كيس أو حاوية إضافية للقمامة ف ي� يوم جمعها مقابل رسم بقيمة 5
ورقيا لجمع أوراق
كيسا ً
دوالرات احصل عىل حاوية قمامة بحجم  32غالونًا ،أو ً
الضافية أو
القمامة
تكون
الشجر أو أوساخ الحدائق مقابل  3.75دوالرات يجب أن
إ
حاويات أوساخ الحدائق بحجم  32غالونًا أو أصغر وتزن  55رطال ً أو أقل.

رسائل تذكير جمع القمامة

ت
مي�و (المنطقة البيئية)

التغي�ات عىل
اتصل شب�كة جمع القمامة وإعادة تدويرها المخصصة لك إلجراء
ي
مستوى الخدمة.

المزيد من المعلومات


  

الكب�ة ،وجداول جمع القمامة
اطلب رفع المواد ي
والحصول عىل ملصقات للقمامة الزجاجية وقمامة
الحدائق.



بلغ عن حاالت عدم رفع القمامة و/أو فقدان أو رسقة
الحاويات المخصصة لعادة التدوير أو صنع أ
السمدة.
إ

 

الفوات�.
حل مشكالت الخدمة و/أو
ي

 

ت
ال� ال تمتلك
بلغ عن الوحدات السكنية المستأجرة ي
أ
خدمات جمع القمامة ،وإعادة التدوير وصنع السمدة.
يتحمل مالكو العقارات المستأجرة مسؤولية ت
االش�اك
بالخدمة ودفع رسومها من أجل مستأجريهم.
ت
ال� ال يمكن وضعها عىل الرصيف
أعد استخدام المواد ي
وقلل من حجمها وخصصها إلعادة التدوير

أهال ً وسهال ً بكم
دليل السكان

إىل جمع القمامة وإعادة تدويرها
وصنع أ
السمدة

عىل إال تن�نتwww.portlandoregon.gov/bps/carts :
الخط الساخن503-823-7202 :
ال�يد إ ت ن
و�wasteinfo@portlandoregon.gov :
ب
اللك� ي




مواقع ورسوم وساعات عمل محطات التحويل.



ت
ال� ال يمكن تركها عىل الرصيف
التخلص من المواد ي
والغلفة البالستيكية أ
(البطاريات ،أ
والكياس البالستيكية
والنايلون ،وأسطوانات الغاز ،والحواسيب ،والشاشات،
وأجهزة التلفاز ،والمصابيح الموفرة والنفايات الخطرة).



معلومات حول استعمال نتاج الحدائق كأسمدة
والبستنة الطبيعية.



شركة جمع القمامة وإعادة تدويرها

ت
ش
ال� تقدم
تفضل بزيارة  www.garbagedayreminders.comللبحث عن ال�كة ي
خدماتها إىل مجمعك.

تقري�
بي

2

حاوية قمامة
بعجالت بحجم
 *20غالونًا

35

حاوية قمامة
بعجالت بحجم
 35غالونًا

رطل
حد الوزن

85

رطل
حد الوزن

ارتفاع
أكياس المطبخ

تقري�
بي

3

ارتفاع
أكياس المطبخ

60
135
تقري�
 .بي

4

حاوية قمامة
بعجالت بحجم
 60غالونًا

90

حاوية قمامة
بعجالت بحجم
 90غالونًا

رطل
حد الوزن

175

رطل
حد الوزن

ارتفاع
أكياس المطبخ

تقري�
بي

5

ارتفاع
أكياس المطبخ

ين
المسجل� ف ي� خدمة جمع القمامة كل أربعة أسابيع .سيتلقى بعض زبائن خدمة  20غالونًا
*ال تتوفر حاويات القمامة المزودة بعجالت بحجم  20غالونًا للزبائن
حاوية بعجالت بحجم  35غالونًا.

( CITY OF PORTLANDمدينة بورتالند)

ال تن�نتwww.portlandoregon.gov/bps/carts :
عىل إ
الخط الساخن503-823-7202 :
ال�يد إ ت ن
و�wasteinfo@portlandoregon.gov :
ب
اللك� ي

ميترو

ال تن�نتwww.oregonmetro.gov/recycling :
عىل إ
الخط الساخن503-234-3000 :
ال�يد إ ت ن
و�askmetro@oregonmetro.gov :
ب
اللك� ي

دليل التصنيف موجود ف ي� الداخل!

Arabic

ف
فكِّر ي� نوع الحاوية

بذكاء

إعادة تدوير

مخلفات للتسميد

قمامة

ين
ب� أسبوع وآخر أو كل أربعة أسابيع

زجاج

كل أسبوع

كل أسبوع

كل أسبوع

كل حاوية لها غرضها
الرشادات إلجراء إعادة التدوير بثقة دون أن تغادر ن ز
م�لك.
اتبع هذه إ
أ
الشقق السكنية والماكن التجارية لكل منها إرشاداتها الخاصة.

نصائح التخلص من أ
الطعمة

ن
أك�) ،واحواض الزرع
اللدائن
القنا� ذات العنق ( 6أونصات أو ب
ي
أك�) ،والدالء
أك�) ،والسنادين ( 4بوصات أو ب
( 6أونصات أو ب
( 5غالونات او أصغر).

بقايا الطعام اللحوم والدجاج والمأكوالت البحرية والعظام ب ن
والج�
بز
والخ� والمعكرونة والحبوب والبقوليات والمكرسات
وقشور البيض
والخ�وات ومخلفات طحن القهوة أ
ض
والطعمة المسكوبة.
والفواكه

القمامة أكواب/أغطية/كبسوالت القهوة ،والصحون الورقية/البالستيكية ،وأغلفة/
حاويات أ
الطعمة الموصلة المأخوذة من المطاعم ،وأكواب/قصبات ش
ال�ب،
وأغلفة/صوا� أ
ن
الطعمة المجمدة ،وأطباق الفوم،
الطعام،
تناول
وأدوات
ي
والغطية البالستيكية ،أ
أ
والكياس البالستيكية ،ومناديل الوجه ،والخشب المصبوغ/
المطل ،والخشب الرقائقي ،والمصابيح الساطعة ،وخراطيم ري الحدائق.
ي

ن
القنا� والعلب الزجاجية ضعها ف ي� الحاوية
ي
الصفراء أو حاوية بالستيكية أخرى عليها
ملصق "للزجاج فقط".

 .1ت
اخ� حاوية لمطبخك .يمكنك
أن تغلفها بالصحف أو بكيس
ق
ور� أو كيس أطعمة بحجم
ي
 3-2غالونات حاصل عىل
موافقة معتمدة.
أ
المعدناللومنيوم وعلب الطعام القصديرية والفوالذية،
وعلب الصبغ المعدنية الفارغة واليابسة ،وعلب المرذاذ الفارغة،
ورقائق أ
اللومنيوم ،وحديد الخردة (أصغر من  30بوصة أو أقل
من  30رطال).

والوراق أ
العشاب أ
مخلفات الحدائق أ
والغصان والحشائش والغصون
الصغ�ة أ
والزهار والنباتات ن ز
الم�لية وتقليمات النباتات.
ي

يجب وضعها بكيس فضالت الحيوانات ،فضالت القطط ،الحفاضات،
منتجات الصحة أ
النثوية ،الرماد ،نشارة الخشب ،كرات ي ن
فل� حشو العبوات،
الزجاج المكسور.

 .2اجمع بقايا أ
الطعمة عند إعداد
الطعام ،مع قشط الصحون وتنظيف
الثالجة من بقايا أ
الطعمة .كل قطعة
صغ�ة يحسب حسابها!
ي

 .3أفرغ بقايا أ
الطعمة ف ي� الحاوية المزودة
ض
بعجالت الخ�اء الخاصة بمواد
أسبوعيا.
التسميد من أجل جمعها
ً

ال :الحواسيب والشاشات وأجهزة التلفاز ،والفضالت الخطرة ومصابيح
الفلورسنت الموفرة والمواد الكيميائية والبطاريات.

الورق الصحف ،والمجالت ،والمجلدات ،ودليل الهاتف ،وصناديق
الورق المقوى المفتوحة ،والخردة الورقية وعلب الكارتون (الحليب
والعص� والحساء) ،والورق المقطع ف ي(� أكياس ورقية).
ي

ف
ومصا� القهوة وأكياس الشاي
أخرى المناديل الورقية ،والمناشف الورقية
ي
وصناديق توصيل ت ز
البي�ا.

ضعها ف ي� حاوية محكمة الغلق منيعة الترسب
القل والشحوم.
دهون المطبخ ،وزيت ي

ال:

حاويات المواد "المتحولة" أو "المتحللة" ،وقمامة ن ز
الم�ل ،وفضالت
الحيوانات ،والحفاضات ،أ
والكياس البالستيكية ،والخشب ،ت
وال�اب ،والرماد،
أ
ت
ال� يزيد سمكها عن  3بوصات وطولها عن  36بوصة.
والصخور ،والغصان ي

زيوت المحركات ضعها ف ي� حاوية بالستيكية
منيعة الترسب ولها غطاء وضعها قرب
الحاوية من أجل إعادة التدوير.

ال:

الكياس البالستيكية ،أ
أ
والغطية البالستيكية والحفاضات ،وأسطوانات الغاز،
ين
والفل� ،والحاويات
وأكواب/أغطية/كبسوالت القهوة ،وأطباق الفوم،
وقنا� أ
البالستيكية أ
الصغر من  6أونصات ،ن
الدوية.
ي

ال:

المصابيح وأقداح ش
ال�ب والمزهريات والزجاج
المحطم والبالط.

