
خدمة جمع صناديق 
بقايا الطعام 

ومخلفات الحديقة 



ما الذي يمكن وضعه 
في صندوق بقايا الطعام 

ومخلفات الحديقة

سيتم استخدام السماد المصنوع من بقايا 
الطعام ومخلفات الحديقة في تسميد تربة 
الحدائق، لذلك من المهم وضع األصناف 

المقبولة فقط في هذا الصندوق.
أكياس السماد المستخدمة كبطانة في 

صناديق المطبخ أيضاً مقبولة.
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ما الذي ال يمكن وضعه 
في صندوق بقايا الطعام 

ومخلفات الحدائق
ال يمكن تحويل المواد التالية إلى سماد في منشأة التسميد. لذلك، 

يُرجى عدم وضعها في صندوق بقايا الطعام ومخلفات الحدائق

األكياس والمغلفات البالستيكية )بما في ذلك األكياس،   
وكيس تغليف األطعمة، العالقات(

روث الكالب أو القطط  
براز القطط   

القمامة المنزلية وأعقاب السجائر   
حفاضات ومناديل لألطفال  

عبوات وأكواب القهوة القابلة التخلص   
أكياس الشاي )المزودة بدبوس أو رقعة بالستيكية(  

أصائص النباتات  
جذوع األشجار والرماد  

الغبار المستجمع في المكنسة الكهربائية  
الشعر )بما في ذلك شعر الحيوانات األليفة(  

األطباق الورقية وفناجين القهوة  
األعواد الخشبية للبوظة  

إعادة تدوير المعادن والزجاج والبالستيك  
األدوات الحادة واألدوية والبطاريات ولعب األطفال  

صناديق البيتزا أو منتجات الكرتون األخرى  

كيف تشترك في الخدمة
 whittlesea.vic.gov.au/foodwaste قم بزيارة الموقع اإللكتروني

لطلب صندوق بقايا الطعام ومخلفات الحديقة أو اتصل بالمجلس. تبلغ 
تكلفة صندوق بقايا الطعام ومخلفات الحديقة 77 دوالر سنوياً )يوليو/

تموز – يونيو/حزيران(. إذا اخترت االشتراك في الخدمة، فسيتم 
تضمين الرسوم في إشعار رسوم المجلس البلدي الخاص بك.

إذا كنت ترغب في المزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، 
يرجى االتصال بالمجلس على الرقم 2170 9217.

بقايا تقليم النباتات



 أين تتم معالجة بقايا
الطعام الخاصة بك

بعد الجمع، يتم نقل بقايا الطعام ومخلفات الحديقة العضوية التي 
تتخلص منها إلى منشأة التسميد المحلية الخاصة بنا، ويتم تحويلها 

إلى سماد باستخدام عملية سماد عالية التحكم. ويستغرق 8 - 10 
ل. ثم يتم استخدام السماد لتحسين التربة في مجموعة  أسابيع للتحوُّ

واسعة من األماكن بما في ذلك المزارع والحدائق والمدارس 
والحدائق المجتمعية. 

لماذا يقوم المجلس بجمع 
بقايا الطعام

في مدينة ويتلسي، يحتوي صندوق القمامة القياسي على أكثر 
من 40 في المائة من بقايا الطعام. وينتج غاز الميثان عن بقايا 

الطعام التي ينتهي بها المطاف في مكب النفايات، وهو غاز قوي 
يُعدُّ من ضمن غازات االحتباس الحراري. كما إّن التخلص من 

بقايا الطعام في مكبات النفايات هو أيضاً تبديد عندما يتعلق األمر 
بالطاقة والمياه واألموال والموارد األخرى التي يتم استخدامها 

أثناء أنشطة إنتاج األغذية وتجهيزها ونقلها. 

من خالل جمع بقايا الطعام في صندوق مخلفات الحديقة 
وتحويلها إلى سماد، يمكننا تقليل انبعاثات غاز الميثان من 

المكب وخفض بصمتنا الكربونية. وسيتم إرجاع نفاياتنا الغذائية 
إلى التربة لضمان عدم ضياع الموارد القيمة. كما يوفر التسميد 
لنا المال، ويحسن بنية التربة ويساعد على االحتفاظ بمستويات 

المكونات الغذائية والمياه. وسوف يهدف المجلس إلى إغالق 
الحلقة من خالل النظر في إمكانيات استخدام هذا السماد في 

المتنزهات المحلية والساحات المفتوحة.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste


