راهنمای خانواده
چه چیزی را باید کجا قرار داد
سطل چرخدار سبز
مواد ارگانیک
• ضایعات مواد غذایی

برای مشاهده فهرست کامل چه چیزی را باید کجا قرار داد از halifax.ca/recycle
بازدید یا برنامه  Halifax Recyclesرا دانلود کنید.

کیسه بازیافت 1

کیسه بازیافت 2

کیسه آبی قابل بازیافت

کاغذ و مقوا

غیر کاغذی

• تمام ظروف پالستیکی

زباله خاص
خانگی

زباله

محصوالت کاغذی

کیسه زباله شفاف
• کارتن شامل بستهبندی
پیتزای یخزده

• قوطی اسپری
(خالی)

• تمام ظروف نوشیدنی
• چربی و روغن
خوراکی
• برگ ،ساقه و گیاهان

• دستمال کثیف و حوله
کاغذی آشپزخانه

• فیلتر قهوه و کیسه
چای

مقوای سفت یا یک ورقه کاغذ را
میتوان برای زباله غذای تر در
سطل چرخدار سبز خود استفاده کرد.
داخل سطل چرخدار سبز قرار داده نشود
• کیسه پالستیکی (شامل کیسههای دارای
برچسب "قابل برگشت به طبیعت" یا
"زیستتخریبپذیر")
• خاکستر
• علف
• ضایعات حیواناتة
• خاک یا چمن
• فنجان قهوه
• شیشه یا فلز
• کارتن شیر

• کاغذ ریزشده/سالم

• مدفوع حیوان

• تمام ظروف پالستیکی

• ظروف شیر و آبمیوه
(بدون سر)

• بطری و ظروف
شیشهای

• بشقاب و فویل
آلومینیومی

• قوطیهای مواد غذایی
آلومینیومی/حلبی
در کیسه آبی قابل بازیافت قرار داده نشود
• استيروفوم
• کاغذ
• کارد و چنگال پالستیکی
• فنجان یکبار مصرف
• سر شیشه
• شیشه شکسته

اقالم دارای نشان باال را به مرکز HSW
تحویل دهید .ساعات کار و فهرست موارد
مورد پذیرش را میتوانید به صورت آنالین
مشاهده کنید.

سایر
رنگ

• جعبه تخم مرغ

• روزنامه و بروشور

• کاتالوگ ،کتاب دارای
جلد کاغذی ،مجله و
دفترچه تلفن
• پاکت نامه
مقوای صافشده و
روی هم قرارگرفته
شامل جعبه پیتزا.

کیسههای کاغذی خرید/مغازه را میتوان
به عنوان محصوالت کاغذی استفاده کرد.

• شیشه شکسته (درون
بستهبندی)

• فنجان قهوه

• پاکت چیپس
سیبزمینی

 به  Enviro-Depotتحویل دهید بازگرداندن دیگر به محل فروش از regeneration.caبازدید کنید

لوازم الکترونیکی
 به مراکز بازیافت تحویل دهید  -محلهایمراکز و موارد مورد پذیرش را در
recyclemyelectronics.ca
مشاهده کنید

باتری
• استیروفوم

 برنامه پذیرش توسط فروشندگان برای مشاهدهمکانهای بازیافت از call2recycle.ca
بازدید کنید

• ظروف خالی روغن
و ضد یخ

پوشاک/منسوجات

از برنامه تلفن همراه و وب
 Halifax Recyclesبرای
مشاهده اینکه چه چیزی را باید
کجا قرار داد و دریافت اعالنهای هفتگی
استفاده کنید
halifax.ca/whatgoeswhere

 اهدا لباس ،کفش و پارچه کهنه (بدون توجهبه شرایط آن)

دارو/سرنگ
 برنامه تحویل در داروخانه برای دریافت ظروف نگهداری موادنوکتیز با داروخانه تماس بگیرید

راهنمای خانواده
نحوه کار
سطل چرخدار سبز

جمعآوری هر دو هفته یکبار

در صورت نقل مکان ،سطل چرخدار و
سطک لوچک آشپزخانه رن امت یویناد با خود
به مکان جدید ببری د.
ﻣﺢدوده وزن  100لیکوﮔر (220م پوند(
است تا اطمینان ﺣﺎص لﺷود ﺑﮫ ﺳط لآسیب
یوارد نمی ﺷود ،در ﺻورت قرار دادن ب
ایشز این ﻣﻖدار ،ﻣﺢتوای آن ﺟﻣﻊ آوری
نخوهاد ﺷ د.
زﺑﺎﻟﮫ های حیاط رهنت اا باید در سطل
چرخدار سبز یا یکسه های کاغذی قرار داد
ﺑﮫ نع هیچوان درون یکسه های پلاسیتکی
قرار دادن هشود.

کیسه بازیافت 1

کیسه بازیافت 2

زباله

به کیسههای آبی شفاف نیاز است.

از قرار دادن ظروف و کاغذ در یک
کیسه خودداری کنید زیرا اینکار باعث
میشود مأموران آنها را نپذیرند.

الزم است از کیسههای زباله شفاف
استفاده شود.

غیر کاغذی

خانه های واجد شریاط ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ در
نکار خیابان کی سطل چرخدار سبز و سطل
کوچک دریافت مننک ی د.

جمعآوری به منظور بازیافت در مناطق
شهری/حومه شهر به صورت هفتگی و در
مناطق روستایی هر دو هفته یکبار انجام
میشود.
تمام کیسههای پالستیکی را در هم قرار
دهید (کیسه درون کیسه)  -و هیچ کیسهای
شل نباشد.
ظروف نوشیدنی آماده استفاده نیز در
تمام مکانهای ENVIRO-DEPOT
قابل استرداد وجه است (سیستم پرداخت
نیمه) برای اطالع از جزئیات کامل از
 divertns.caبازدید کنید.

-

ﺣد ﻣﺟﺎز  20کیﺳﮫ کاﻏذی در هر ﺟﻣﻊ
آوری مواد ارگایک.ن

حداکثر وزن مجاز کیسه  25کیلوگرم
(  55پوند) برای جمعآوری است.
شاخههای بستهبندیشده در دستههای دارای
اندازهای که زیر بغل جا شود .هیچچیزی
دربسته نباید دارای بیش از  1.2متر ( 4فوت)
طول یا بیش از  0.2متر ( 8اینچ) قطر باشد.
حد مجاز جمعآوری 5 ،بسته است.
درختان کریسمس همراه با جمعآوری سطل
چرخدار سبز شما جمعآوری خواهد شد.
کیسهها ،وسایل تزئینی و پایهها را جدا کرده
و کنار سطل قرار دهید.

مواد را باید پیش از ساعت  7صبح کنار جدول
قرار دهید .تا از جمعآوری آن اطمینان حاصل شود.

هیچ محدودیتی در زمینه تعداد کیسههای
بازیافت مجاز وجود ندارد (زبالههای
تجاری مجاز نیست).

محصوالت کاغذی

جمعآوری به منظور بازیافت در مناطق
شهری/حومه شهر به صورت هفتگی و در
مناطق روستایی هر دو هفته یکبار انجام
میشود.
کاغذ را تمیز و خشک نگه دارید.
مقوای موجدار بستهبندیشده در دستههای
دارای اندازهای که زیر بغل جا شود نباید
بیش از  0.6متر ( 2فوت) در  0.9متر
( 3فوت) در  0.2متر ( 8اینچ) باشد.

جمعآوری هر دو هفته یکبار

زباله ویژه
خانگی

خانههای تک واحدی :حد مجاز جمعآوری،
 6کیسه است.

زباله خاص خانگی در کنار خیابان
جمعآوری نمیشود.

حد مجاز وسایل بزرگ (مبلمان/لوازم
خانگی بزرگ)  1وسیله در هر جمعآوری
است.

انبار  HSWدر روزهای شنبه تنها در
 20 Horseshoe Lake Driveدر
( Bayers Lakeبه جز تعطیالت)
فعالیت دارد .با  311تماس بگیرید یا از
 halifax.ca/recycleبازدید کنید تا از
ساعات کار اطالع یابید.

ساختمان چند واحدی ( 6-2واحد) :حد
مجاز هر واحد 4 ،کیسه است .حد مجاز
وسایل بزرگ (مبلمان/لوازم خانگی
بزرگ)  2وسیله در هر جمعآوری است.
زبالههای نوسازی خانه مجاز نیست.
در موارد محدود ،یک کیسه خصوصی
تیره مجاز است.
به منظور حفظ حریم خصوصی ،تمام
کیسههای شفاف را میتوان در سطل
زباله قرار داد.
جمعآوری رایگان سردکنندههای دارای
 CFCبرای تمام یخچالها ،فریزرها
و رطوبتزداها در کنار خیابان ،برای
هماهنگی با  311تماس بگیرید.

زباله ویژه خانه را میتوانید در رویدادهای
ویژه جامعه که در طول سال برگزار
میشود تحویل دهید.
زبالههای تجاری پذیرفته نمیشود .تنها
خانوادههای منطقه شهری هلیفکس واجد
شرایط سرویس تحویل در انبار هستند.
یادآوری :کپسولهای پروپان مخصوص
مسافرت نیز در برنامه  HSWگنجانده
شده است.

حداکثر وزن مجاز کیسه  25کیلوگرم
( 55پوند) است .حداکثر وزن سطل زباله
و بستههای زباله نوسازی  34کیلوگرم
( 75پوند) است.

روی کاغذی که شامل فیبر مواد
بازيابیشده حاصل از زبالههای
شهری است.

