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كيف تستخدم 
خدمة 3 براميل 

الخاصة بك



برميل FOGO ذو الغطاء األخضر 
البرميل ذو الغطاء األخضر هو برميل األطعمة العضوية 

  Food Organics and Garden)  وعضويات الحديقة
Organics) (FOGO) . يتم إفراغ هذا البرميل أسبوعيا 

وهو مخصص لفتات الطعام وبقايا الطعام، وقصاصات العشب، 
وقصاصات الحدائق، وعلب البيتزا، وورق السمك والرقائق، 

والمحارم، وأشياء أخرى مماثلة.

فيما يلي بعض األمثلة عن األشياء التي يمكن وضعها في برميل FOGO الخاص بك:

 في حالة نفاد األكياس الخضراء، يمكن الحصول على أكياس 
إضافية مجاًنا من أي من مكاتب المجلس أو فروع المكتبة.

✓ العظام
✓ األغصان

✓ رواسب القهوة

 ✓ األكياس الخضراء
     المخصصة للتسميد
    المقّدمة من المجلس

✓ منتجات األلبان
✓ الدهون والزيوت

✓ السمك
✓ الزهور

✓ قصاصات العشب
 ✓ فضالت القطط )الطين

    أو الورق(

✓ اوراق األشجار
 ✓ بقايا الطعام / فتات

    الطعام
✓ اللحم

✓ الصحف
✓ األطباق الورقية
✓ المناشف الورقية

✓ فضالت الحيوانات األليفة
✓ فراء الحيوانات األليفة
 ✓ علب البيتزا واألوراق

     المتسخة بالطعام )مثل
     أغلفة الوجبات السريعة

     وورق الجزارين وما
    إلى ذلك(

✓ قصاصات النباتات
✓ قشور الجمبري

 ✓ مناديل المائدة / المناديل
    الورقية

 ✓ أكياس الشاي وأوراق
    الشاي

✓ المحارم
✓ األغصان والعيدان
✓ قشور الخضروات
✓ األعشاب الضارة

 ✓ الحطب واألخشاب 
     )غير المعالجة وغير

    المطلية(



برميل إعادة التصنيع ذو الغطاء األصفر 
برميل إعادة التصنيع ذو الغطاء األصفر مخصص للمواد القابلة 
إلعادة التصنيع مثل الورق والكرتون والقناني والعلب والجرار 

والصفيح واألحواض التي يمكن إعادة استخدامها في مواد جديدة. 

يرجى عدم وضع أي أكياس بالستيكية في برميل إعادة التصنيع 
الخاص بك ألنها يمكن أن تتسّبب في انسداد اآلالت ومنع استرداد 

العناصر األخرى القابلة إلعادة التصنيع.

فيما يلي بعض األمثلة عن األشياء التي يمكن وضعها في برميل إعادة التصنيع الخاص بك:

 تأكد من أن الحاويات فارغة وقد تّم شطفها إلزالة أي 
بقايا سائلة أو طعام قبل وضعها في البرميل.

✓ علب الهباء الجوي
✓ علب األلومنيوم

✓ القناني والجرار
✓ الورق المقوى

✓ المغلفات
✓ القناني الزجاجية
✓ البريد الغير هام

✓ المجالت
✓ الصحف

✓ الورق
✓ القناني البالستيكية

✓ العبوات البالستيكية
✓ األحواض البالستيكية

✓ علب المشروبات الغازية

✓ العلب الحديدية
 ✓ حاويات الوجبات

    الجاهزة
 ✓ علب الكرتون الرباعية

    ولوحات الكرتون
✓ علب الصفيح

 ✓ كرتون داخل ورق
    التواليت 

✓ ورق التغليف



برميل البقايا ذو الغطاء األحمر
برميل البقايا ذو الغطاء األحمر مخصص للنفايات التي ال تدخل في 
براميل FOGO أو براميل إعادة التصنيع. ال يمكن إعادة استخدام 
النفايات الموضوعة في برميل البقايا، ونتيجة لذلك، يتّم إرسالها إلى 
مكب النفايات. من المهم عدم وضع أشياء إلعادة التصنيع أو نفايات 

طعام أو مواد عضويات الحديقة في هذا البرميل.

ال تضع أي نفايات خطرة مثل البطاريات أو الدهان أو قناني الغاز في هذا البرميل ألن 
هذه األشياء قد تتسبب في إحداث حرائق الشاحنات. يمكن تسليم هذه األشياء مجاًنا في 

 Penrith مركز إعادة التصنيع لمجتمع
.(Penrith Community Recycling Center)

فيما يلي بعض األمثلة عن األشياء التي يمكن وضعها في برميل البقايا الخاص بك:

✓ حزم الرقائق
✓ أعقاب السجائر

✓ المالبس
 ✓ األواني الفخارية وأدوات

    المائدة
✓ منتجات النظافة

 ✓ فضالت القطط )ذو
    األساس الكريستالي(

✓ الحفاضات

✓ األكياس البالستيكية
✓ أفالم بالستيكية

✓ عبوات بالستيكية

✓ أغلفة بالستيكية
✓ أكياس التسّوق

✓ الستايروفوم/البوليسترين
✓ األغلفة



3 - دليل فرز البراميل
FOGO برميل

برميل إعادة التصنيع

برميل البقايا

مركز إعادة التصنيع المجتمعيجمع النفايات الضخمة

ال أكياس بالستيكية وال مواد إعادة تصنيع وال زجاج وال إبر / أدوات حادة

ال أكياس بالستيكية وال طعام وال سوائل وال إبر / أدوات حادة

ال طعام وال عشب وال مواد إعادة تصنيع وال إبر / أدوات حادة



جمع النفايات الضخمة
يمكن جمع األشياء الضخمة أو الثقيلة جًدا والتي ال يمكن جمعها في براميلك كمجموعة نفايات كبيرة 

الحجم. 

يتّم تخصيص ما يصل إلى أربع مجموعات للنفايات الكبيرة الحجم كل سنة. يجب أال يزيد حجم 
المجموعات عن مترين مكّعبين )تقريًبا بحجم المقطورة الصندوقية(.

فيما يلي بعض األمثلة عن األشياء التي يمكن تضمينها في مجموعة النفايات الضخمة:

مركز إعادة التصنيع المجتمعي
Penrith يتيح مركز إعادة التصنيع لمجتمع 

 (Penrith Community Recycling Center) (CRC) 
بتسليم نفاياتهم المنزلية التي تسبب لهم المشاكل إلعادة تصنيعها. 

:CRC فيما يلي بعض األمثلة عن األشياء التي يمكن تسليمها في

يقع CRC في البوابة St Marys ،96 Dunheved Circuit  ،3  وهو مفتوح من اإلثنين إلى الجمعة 
من الساعة 8:30 صباًحا حتى 2 ظهًرا والسبت من الساعة 8 صباًحا حتى 12 ظهًرا.  

penrith.city/CRC لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

 لمزيد من المعلومات حول كيفية الحجز لموعد خاص بمجموعة النفايات الضخمة، يرجى زيارة 
penrith.city/bulkywaste

✓ األثاث الغير مرغوب فيه
✓ الفرشات

✓ السلع البيضاء
 ✓ قصاصات الحديقة )يجب

    أن تكون في صناديق(

 ✓ أغصان األشجار 
    )مربوطة في حزم يمكن

    التحّكم فيها ال يزيد طولها
   عن 1.2 متر(

 ✓ األدوات المنزلية الصغيرة
    )يجب أن تكون في

   صناديق أو في أكياس(

✓ البطاريات
 ✓ النفايات اإللكترونية

    )أجهزة الكمبيوتر وأجهزة
    التلفزيون والهواتف
   المحمولة وملحقاتها(

 ✓ المصابيح الكروية
     وأنابيب المصابيح

    الفلورية  
 ✓ عبوات الغاز وطفايات 

    الحريق
 ✓ زيوت المحركات
    والزيوت األخرى

✓ الدهان
 ✓ البوليسترين األبيض

    العادي



3 - خيارات خدمة البراميل
لجعل فرز النفايات الخاصة بك بسيًطا ومريًحا قدر اإلمكان، نقدم مجموعة من خيارات الخدمة 

المختلفة لتناسب احتياجات النفايات المنزلية الخاصة بك على أفضل وجه

فيما يلي خيارات الخدمة األربعة األكثر شيوًعا التي حددها السكان.

إذا كنت تكافح من أجل الحصول على مساحة في برميل إعادة التصنيع، فيمكنك طلب برميل إعادة 
تصنيع أكبر أو تطلب ترتيب إضافة برميل ثاني إلعادة التصنيع إلى خدمة النفايات الحالية.

إلجراء تغيير أو للتحدث إلى شخص ما عن خدمة النفايات الخاصة بك، اتصل بالمجلس على 
.4732 7777

خدمة النفايات للبقايا الكبيرة 
برميل 240 لتر FOGO أسبوعياً

برميل 240 لتر إلعادة التصنيع كل أسبوعين
برميل 240 لتر للبقايا كل أسبوعين

WFF

خدمة النفايات للبقايا الكبيرة األسبوعية
برميل 240 لتر FOGO أسبوعياً

برميل 240 لتر إلعادة التصنيع كل أسبوعين
ً برميل 240 لتر للبقايا أسبوعيا

WFW

الخدمة المستدامة 
برميل 240 لتر FOGO أسبوعياً

برميل 240 لتر إلعادة التصنيع كل أسبوعين
برميل 140 لتر للبقايا كل أسبوعين

WFF

خدمة البقايا األسبوعية
برميل 240 لتر FOGO أسبوعياً

برميل 240 لتر إلعادة التصنيع كل أسبوعين
ً برميل 140 لتر للبقايا أسبوعيا

WFW



 Penrith تطبيق بطل نفايات 
)Penrith Waste Champion App(
لمزيد من المعلومات المفيدة المتعلقة بالنفايات، قم بتنزيل تطبيق بطل نفايات  

 Google من )Penrith Waste Champion App) Penrith
Play أو Apple App Store.  يشتمل التطبيق على تقويم مجموعة 
مكونة من 3 براميل لمساعدتك على  تذكُّر يوم إفراغ برميل المهمالت 

ومعلومات عن النفايات القادمة ونصائح مفيدة حول الفرز عندما ال تكون 
متأكًدا من أي برميل تستخدم.

هذا المشروع هو مبادرة هيئة حماية بيئة نيو ساوث 
 NSW Environment Protection) ويلز

Authority) الممولة من ضريبة النفايات.

FOGO االقتصاد الدائري لـ
يبدأ هنا


