
 یک کار کوچک، 
تاثیر بزرگی دارد

شاید دسته بندی صحیح زباله ها از سوی شما کار کوچکی به نظر 

بیاید، اما وقتی که همه ما به درستی این کار را انجام دهیم، 

تأثیر زیادی خواهد داشت.

بازیافت خوب و کاهش ضایعات در مرحله اول باعث می شود 

که سرنوشت منابع ارزشمند به محل های دفن زباله ختم نشود، 

و بتوان بارها و بارها از آنها استفاده کرد. با دسته بندی صحیح 

مواد بازیافتی، می توان آنها را به چیزهایی مانند ظروف 

شیشه ای جدید، الشبرگ و کود تبدیل کرد.  

 برای کسب اطالعات بیشتر، به آدرس 
sustainability.vic.gov.au مراجعه کنید.

آیا یک سطل مخصوص مواد 
غذایی و مواد گیاهی باغچه 

دارید؟
اگر در حال حاضر سطل مخصوص مواد غذایی و مواد گیاهی 

باغچه ندارید، می توانید برای دریافت آن ثبت نام کنید.

 شما قادر خواهید بود که تمام مواد غذایی و زباله های باغچه 

خود را، از جمله ضایعات ناشی از هرس چمن ها، شاخه های 

بریده شده و ضایعات ناشی از هرس را در این سطل بریزید 

که هر دو هفته یک بار جمع آوری می شود.

 هزینه این خدمات، 87.63 دالر در سال است. 

 اطالعات بیشتر را در این آدرس مشاهده کنید: 

www.whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

برخی از مناطق حومه ای ممکن است   * 
واجد شرایط دریافت این خدمات نباشند.

 سطل جدید شما 
مخصوص شیشه ها

برای کمک به بهبود کیفیت بازیافت و اطمینان از تبدیل هرچه 

بیشتر مواد بازیافتی به محصوالت جدید، شهر ویتلسی یک 

خدمات جدید را برای بازیافت خانگی شیشه معرفی می کند.

 همه خانوارها یک سطل جدید 120 لیتری با درب بنفش 

دریافت خواهند کرد که برای شیشه به کار برده می شود. 

 این بدان معناست که بطری ها و ظروف شیشه ای جدا از 

سایر مواد بازیافتی شما جمع آوری خواهند شد.

این راهنما باعث می شود یک دید کلی از آنچه در هر سطل 

قرار می گیرد به دست آورید. اطالعات بیشتر در وب سایت 

ما موجود است.

جمع آوری سطل های شما
سطل بازیافت شیشه با درپوش بنفش شما، هر چهار   >

هفته یک بار جمع آوری می شود.

سطل بازیافت مواد مخلوط با درپوش زرد شما، هر دو   >
هفته یک بار جمع آوری می شود.

سطل زباله عمومی با درپوش قرمز شما، به صورت   >
هفتگی جمع آوری می شود.

سطل مواد غذایی و گیاهی باغچه با درپوش سبز شما،   >
هر دو هفته یک بار جمع آوری می شود )اگر این خدمات را 

انتخاب کرده باشید(.

به وب آدرس www.whittlesea.vic.gov.au سر بزنید و 

برای اطالع از روز های جمع آوری سطل ها، ویژگی »محله من« 

را چک کنید.

اطمینان حاصل کنید که درپوش تمام سطل های شما بسته 

 شوند، تا از ریخته شدن زباله جلوگیری شود.

این راهنمای سریع را من را نگه دار! 

روی درب یخچال خود یا 

جای مناسبی قرار دهید.

روش بازیافت 
ما در حال بهتر 

شدن است

یک کار کوچک، تاثیر 
بزرگی دارد

اطالعات بیشتر
 اگر سؤالی دارید به وب سایت ما مراجعه کنید، 

www.whittlesea.vic.gov.au/glassrecycling

یا با ما تماس بگیرید: 

resource.recovery@whittlesea.vic.gov.au
9217 2170



بطری ها و ظروف شیشه ای که کمی آبکشی و خالی شده اند 
را در سطل زباله قرار دهید، نه در کیسه های زباله. درب و 
درپوش های بطری ها را باید برداشته و در سطل زباله قرار 

دهید. نیازی به جدا کردن برچسب ها از روی شیشه ها نیست.

فقط ضایعات غذا و ضایعات ناشی از هرس 
چمن ها. برچسب ها را از میوه جدا کنید.

مواد بازیافتی خود را در سطل زباله قرار دهید، نه در کیسه.
برای صرفه جویی در فضا، جعبه ها را تخت و صاف کنید.

شیشه دیگر در این سطل قرار نمی گیرد.

از این سطل فقط برای مواردی استفاده کنید 
که نمی توان آنها را در سطل های دیگر قرار داد.

    بله    بله    بله    بله

کیسه ها یا بسته بندی های پالستیکی، درب ها و درپوش های بطری ها یا 

شیشه ها که باز یا شل هستند، چوب پنبه ها، پمپ ها، اسپری ها، قطره 

چکان ها، مقوا، ظروف چینی و سفالی، مانند بشقاب ها، ظروف یا لیوان ها، 

لیوان های نوشیدنی، ظروف شیشه ای پخت و پز، گلدان ها، المپ ها.

کیسه های پالستیکی، سایر پالستیک های نرم، لباس، کفش، 

منسوجات، مقوای دارای پوشش یا روکش موم، زباله های 

الکترونیکی و باتری ها، شیشه، ظروف سفالی و چینی، پلی 

استایرن )یونولیت(.

زباله های الکترونیکی و باتری ها، مواد شیمیایی 

خانگی، اقالم قابل بازیافت، خاک، مصالح 

ساختمانی

پالستیک، از جمله پالستیک های زیست تخریب پذیر یا قابل کود شدِن 

تایید نشده، غالف قهوه، کیسه های چای، خاک گربه ها، فضوالت 

حیوانات، شاخه های بزرگ، کنده درخت، مایعات، پوشک، دستمال 

مرطوب.

زباله های عمومیمواد بازیافتی مخلوطمواد غذایی و مواد گیاهی باغچهبازیافت شیشه

مواد غذایی قدیمی،   

غیرقابل خوردن

تفاله قهوه، تفاله   

برگ چای

محصوالت لبنی   

از جمله ماست

ضایعات میوه و   

سبزیجات

گوشت، غذاهای دریایی،   

استخوان، پوست تخم مرغ

برگ ها، گیاهان، شاخه ها،   

علف ها، علف های هرز

بطری ها و ظروف   

پالستیکی مورد قبول

قوطی ها، ظروف حلبی و   

فویل های از جنس 

آلومینیوم و استیل

مقوا، جعبه غالت، جعبه   

کارتنی تخم مرغ

کاغذ، روزنامه، مجله،   

پاکت های کاغذی

ظروف شیشه ای آشپزخانه،   

ظروف چینی و سفالی و آینه 

که شکسته شده اند

پوشک، دستمال مرطوب،   

خاک گربه، مدفوع حیوانات

لباس های قدیمی، کفش ها   

یا منسوجاتی که قابل تعمیر 

یا اهدا نیستند

درپوش ظروف شیشه ای و   

درب بطری شل، پمپ، 

اسپری، قطره چکان

مقوای دارای پوشش یا   

روکش موم مانند کارتن های 

شیر و آبمیوه

بطری های شیشه ای، از   

جمله بطری های آبجو، 

شراب و روغن زیتون

ظروف شیشه ای از جمله ظرف   

سس پاستا و شیشه های 

چاشنی و ادویه جات

بطری ها و ظروف   

شیشه ای داروها یا لوازم 

آرایشی و بهداشتی

 چه چیزی داخل هر سطل می رود

www.whittlesea.vic.gov.au/waste.را اسکن کنید QR مطمئن نیستید که زباله ها باید در کدام قسمت قرار بگیرند؟ برای اطالعات بیشتر کد

خیرخیرخیرخیر


