دليل وضع النفايات
الصحيحة في
الحاويات الصحيحة
لتقليل النفايات
ccc.govt.nz/bingood
تم التحديث في سبتمبر 2021

أضع النفايات في الحاويات
الصحيحة لتقليل النفايات
عندما تضع األشياء الصحيحة في الحاويات الصحيحة،
تساعد عىل تقليل كمية النفايات التي توضع إىل مدافن
النفايات .يساعد هذا عىل توفير المال وهو األفضل للبيئة

ضع عالمة
مم ِّيزة عىل
حاويتك

من المهم أن تم ّيز حاوياتك لكي
ال تضيع أو تتلف .يُرجى وضع
رقم حاويتك المسلسل
أدناه.

حاوياتي
أضع النفايات الصحيحة
في حاوية القمامة

العضوية
تُجمع أسبوع ًيا

أضع النفايات الصحيحة
في حاوية القمامة

إلعادة
التدوير

تُجمع كل أسبوعين

أضع النفايات الصحيحة
في حاوية قمامة

النفايات
العامة

تُجمع كل أسبوعين

عندما تضع األشياء الصحيحة في حاويتك
الخضراء ،تسهّ ل علينا تصنيع السماد العضوي
محل ًيا .إذا وضعت األشياء الغلط في الحاوية
الخضراء ،تذهب جميع محتويات عربة نقل
القمامة إىل مدافن النفايات.

رقم الحاوية المسلسل:

عندما تضع األشياء الصحيحة في حاويتك
الصفراء ،تسهّ ل علينا عملية إعادة التدوير.
إذا ُوضعت األشياء الغلط في الحاوية
الصفراء ،تذهب جميع محتويات عربة نقل
القمامة إىل مدافن النفايات ً
بدل من إعادة
تدويرها.
رقم الحاوية المسلسل:

عندما تضع األشياء الصحيحة في حاويتك
الحمراء ،تساعد عىل إبعاد النفايات الملوثة
عن الحاويات األخرى .إذا كنت في شك،
استعمل األداة المفيدة في تطبيقنا أو راجع
موقعنا اإللكتروني.

رقم الحاوية المسلسل:

أضع النفايات العضوية في
الحاوية الصحيحة
ضع فضالت الطعام ونفايات الحديقة في حاويتك
الخضراء العضوية.

الفواكه والخضروات
وفضالت الطعام

مغلفات السمك والبطاطس المقلية،
وعلب البيتزا ،ومناشف المطبخ
الورقية ،والورق الممزق،
والفوط الورقية

تذ ّكر:

ضع الرماد في الحاوية الحمراء.
اتركه يبرد لمدة  5أيام.

بقايا اللحم ،والعظم،
والمحار ،والسمك

الخبز ،والمعجنات،
والمخبوزات

األزهار المقطوعة،
وقصاصات األشجار ،والفروع المقلّمة

نفايات الحديقة
(ما عدا نبات الكتان وأوراق
شجر الكرنب)

البنّ المطحون ،وأكياس الشاي

الجبن ،والبيض ،والزبد

أوراق الشجر

أضع األشياء الصحيحة في
حاوية إعادة التدوير
ضع األشياء التالية في حاوية إعادة التدوير الصفراء.

علب الكرتون وعلب البيض
حطمة المسطحة
الم ّ
ُ

(ليست أصغر من حجم الظرف العادي)

العلب المعدنية

(ال تحطمها ،وضع األغطية في الحاوية الحمراء)

الورق مثل الظروف،
والمجالت ،والنشرات

(ليست أصغر من حجم الظرف العادي)

العلب األلومنيوم
(ال تحطمها)

العلب البالستيك رقم  ،1و ،2و5

(سعة  3لتر أو أقل ،وليست أصغر من
علب الزبادي ،ال تحطمها ،وضع األغطية في
الحاوية الحمراء)

القنينات البالستيك
رقم  ،1و ،2و5

(ليست أصغر من علب الزبادي ،ال تحطمها،
وضع األغطية في الحاوية الحمراء)

تذ ّكر:

اشطف القنينات والعلب
الصفيح واألوعية والعلب،
وضعها سائبة في الحاوية،
وال تحطمها ،وضع أغطيتها
في الحاوية الحمراء.

القنينات والبرطمانات
الزجاجية الصافية والملونة،
(األغطية في الحاوية الحمراء)

علب اإليروسول ومزيالت
العرق ومبيدات الحشرات
ومعطرات الهواء

علب التنظيف الفارغة
رقم  ،1و ،2و5

(األغطية في الحاوية الحمراء)

أضع النفايات الصحيحة
في حاوية القمامة
ضع النفايات العامة وكذلك األشياء المذكورة أدناه
في حاوية القمامة الحمراء.

األغراض البالستيكية األصغر من
علب الزبادي ،وكل األغطية،
وبطاقات البالستيك والشماعات
وأصائص الزرع

البالستيك الطري مثل أكياس التسوق
والمغلفات الفقاعية واالنكماشية
وأكياس رقائق البطاطس

الرماد البارد

تذ ّكر:

قلل النفايات كلما استطعت.
إذا كنت غير متأكد من
نوع األشياء التي تلقى في
حاوية معينة ،يمكنك معاينة
القائمة بالكامل عىل تطبيقنا
.Christchurch Bins App

كل األكياس والعلب التي تصلح
كسماد والقابلة للتحلل البيولوجي

األحذية والمالبس وأغطية السرائر
واألقمشة التالفة

(اتركه يبرد لمدة  5أيام عىل األقل وضعه
في كيس في الحاوية الحمراء)

النفاية العامة مثل
اللعب واألكواب واألطباق المكسورة

قصائص الخشب ،ونبات الكتان،
وأوراق شجر الكرنب

علب كرتون السوائل الفارغة
مثل العصير ،ومنتجات األلبان ،ولبن
جوز الهند ،ولبن اللوز ،والكستردة

الحفاضات ومخلفات الحيوانات
وفضالت القطط

تخلص من هذه األشياء مجانًا في مركز
إعادة التدوير EcoDrop
األغراض المنزلية الخطرة

اعثر عىل أقرب  EcoDropلك عىل
ccc.govt.nz/hazardouswaste

بطاريات السيارات

المواد الكيميائية المنزلية ومواد
التنظيف والمواد الكيميائية الجافة
غير المرغوب فيها أو غير
المستعملة أو القديمة

مطافئ الحريق المنزلية القديمة أو
التي انتهت صالحيتها

عبوات الغاز التي تستعمل في
المخيمات وقنينات الهيليوم
وقنينات الغاز

والمس ّيالت غير المرغوب
الدهانات
ُ
فيها أو غير المستعملة أو القديمة

الزيوت غير المرغوب فيها أو غير
المستعملة أو القديمة
مثل زيت السيارات وزيت الطهي

األغراض المنزلية المكسورة وغير المرغوب فيها

األجهزة مثل الميكروويف
ّ
والنشافات
والثالجات
والغساالت الكهربائية

األدوات ومعدات الحديقة

األجهزة الصغيرة مثل غاليات
الشاي واألباريق والقدور والقاليات

أفكار مفيدة لوضع النفايات الصحيحة في

الحاويات الصحيحة

 .1ضع الغطاء فوق الحاوية
حا ومستوياً
مسط ً
ّ
بحيث يكون
مسطحًا
يلزم إغالق غطاء الحاوية بحيث يكون
ّ
ومستويًا لضمان تفريغ الحاوية .لن تُجمع األغراض
التي توضع بجانب الحاوية أو أعالها .لن تتمكن عربة
نقل القمامة من رفع الحاوية إذا كانت مفعمة ،وال
من تفريغها إذا كانت مشحونة بأكثر من سعتها.

أخرج الحاويات في آخر فرصة
.3
ِ
ممكنة

ضع الحاويات في آخر فرصة تناسبك وذلك قبل 6
حا من يوم تفريغ الحاويات .يساعد ذلك عىل
صبا ً
تجنب العبث بمحتوياتها .تذكر أن تعيدها إىل منزلك
بعد التفريغ وقبل  11مساءً.

 .5بلغ عن الحاوية المفقودة

بلغ عن ضياع الحاوية في خالل  24ساعة من جمع
محتوياتها لكي تتجنب تكبد تكاليف استبدالها .اتصل
بالرقم  03 941 8999أو بلغ عن الضياع عبر اإلنترنت
عىل ccc.govt.nz/mybin

 .2أال تكون أثقل من الالزم
وتكون متباعدة

راع أن يكون وزن الحاويات أقل من  70كغ وضعها
ِ
عىل الرصيف أو حافة العشب وأن تبعد كل حاوية
بحوالي  50سم عن الحاويات األخرى.

 .4ضع عالمة مم ِّيزة عىل حاويتك
تمييز حاوياتك يساعد عىل التعرّف عليها أثناء وجودها
في الشارع.
•ضع رقم شقتك عىل غطاء الحاوية أو في جنبها.
•اربط شريط حول مقبض حاويتك.
•ث ّبت الصقة خلف حاويتك.

 .6هل تريد تغيير حجم حاويتك؟
هل تريد تغيير حجم حاويتك الخضراء أو الصفراء؟
اتصل بالرقم  03 941 8999أو تقدم بطلب عبر
اإلنترنت عىل ccc.govt.nz/mybins

نشكرك عىل وضع
النفايات الصحيحة في
الحاويات الصحيحة!
هل تريد تقليل النفايات؟

حمل
للحصول عىل مزيد من األفكار المفيدة عن النفايات ،راجع موقعنا اإللكتروني أو ّ
تطبيق الحاويات في “كريست تشرش” (.)Christchurch Bins app
ccc.govt.nz/bingood

وتذكَّر أن:

CIT4656 Sept 2021

تُلقي األكواب والمعلبات التي
توضع فيها الوجبات السفرية
في الحاوية الحمراء!

