
دليل خدمة جمع النفايات غري العضوية
 نحن نجمع النفايات غري العضوية من  داخل عقارك. وهذا يعني أننا نستفيد بأقىص ما ميكننا استفادته من النفايات التي ال تزال لها قيمة حيث ميكن إعادة استخدامها. 

احجز ما تريدنا أخذه مسبقاً وسنخربك عن موعد وجودنا يف منطقتك. وإليك كيفية عمل ذلك:

 

 كيفية الحجز – سيتم عرض تواريخ أيام الجمع فقط إذا كانت الحجوزات
 ال تزال مفتوحة ملنطقتك.

 عرب اإلنرتنت – ميكنك زيارة املوقع	 
 inorganiccollections.aucklandcouncil.govt.nz/Inorganic/

شخصياً – قم بزيارة أحد مراكز خدماتنا 	 
عرب الهاتف – اتصل بنا عىل الرقم 0101 301 09.	 

 ميكنك الحجز لجمع أغراضك يف أي وقت من منتصف يناير وحتى مثانية
 أيام قبل األسبوع املحدد للجمع يف منطقتك.
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عملية الجمع
مبجرد قيامك بالحجز، سنخربك عرب الربيد اإللكرتوين أو 
الرسائل النصية أو الهاتف عن اليوم الذي سنقوم فيه 

بجمع نفاياتك غري العضوية.
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aucklandcouncil.govt.nz  تعرف عىل املزيد من املوقع

يوم جمع النفايات
يتم جمع النفايات غري العضوية بني الساعة 7 صباحاً و 4 مساًء. 

 ضع األغراض داخل حدود عقارك أو أرضك )بحيث تتسع الحمولة يف مقطورة صغرية،
 قياسها مرت مكعب واحد( حيث ميكن الوصول إليها بسهولة.
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1m

ما الذي سنفعله
سيعطي مجلس البلدية املواد القابلة إلعادة 
 استخدامها أو إصالحها للمجموعات املحلية 

 إلصالحها أو إعطائها لآلخرين أو إعادة بيعها.

6

ماذا يحدث
يتم جمع النفايات غري العضوية بواسطة شاحنتني.

 ستلتقط إحدى الشاحنات النفايات غري العضوية القابلة إلعادة
 االستخدام، بينام تأخذ الشاحنة األخرى املواد املقبولة األخرى.
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 ال تضعها عىل املمر الرتايب أو الرصيف أو ممر املشاة – 
إذ يعد ذلك تخلصاً غري قانوين من القاممة.

4
أسهل بالنسبة لك.

وأفضل للجميع.



 aucklandcouncil.govt.nz ابحث عن "محطات النقل" أو "النفايات الخطرة" يف 
للحصول عىل املشورة بشأن التخلص منها. تحقق من املوقع اإللكرتوين "وركسيف" 

Worksafe للعثور عىل عامل معتمدين يف إزالة األسبستوس. يجب وضع القاممة املنزلية 
ومواد إعادة التدوير عىل حافة الرصيف يف اليوم املخصص لجمعها كاملعتاد.

نعم رجاءاً!
لن نأخذها:سنأخذها:

ال، شكراً!

األثاث
 أغراض مثل األرسة والكرايس 

  أغراض املطبخ 

 والتحفيات.

أغراض الرياضة
 أشياء مثل املعدات املستخدمة يف

  صاالت الرياضة والدراجات 

واأللعاب.

األجهزة الكهربائية الكبرية
أغراض مثل الثالجات واملجمدات 

والغساالت واألفران.

األجهزة الكهربائية الصغرية
 أشياء مثل الغاليات واملكاوي

 واملكانس الكهربائية.

أغراض تجديد البناء
أغراض مثل األدوات والرتكيبات 

 والتجهيزات والحاممات 

واملصارف.

األغراض املستخدمة يف خارج املنزل
 أغراض مثل جزازات العشب و 

 مناقل الشواء وأدوات الحدائق و 

األثاث الخارجي.

اإللكرتونيات
 أغراض مثل أجهزة التلفزيون و 

 أجهزة الكمبيوتر والهواتف 

 ومشغالت أقراص

 دي.يف.دي.

  عبوات قابلة 

 إلعادة التدوير 

السوائل
 مواد مثل النفط والبنزين 

 والطالء واملواد

الكيمياوية.

اسطوانات الغاز
 مواد مثل اسطوانات الغاز

  الطبيعي واملسال

.

نفايات الحدائق
 مواد مثل قصاصات العشب، 

 وقصاصات األشجار

 والشجريات.

مخلفات البناء واألعامل
 مواد مثل ألواح الجبس، 

 واألنقاض والطوب.

القاممة املنزلية

قطع غيار السيارات واملراكب
 مواد مثل اإلطارات وقطع 

 غيار السيارات.

املواد الخطرة
 أشياء مثل الزجاج املكسور، 

 والسموم، والبطاريات و 

النفايات الطبية.

االسبستوس
 عنارص مثل فيبرياليت، 

  أغطية األرضيات، وطالءات

العزل  والسقف.
ميكننا اقرتاح ما يجب فعله بغريها 

من املواد األخرى.
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 وتذكر أن ترتك 
أغراضك داخل حدود 

ممتلكاتك الخاصة.

الخزف والسرياميك

 مادة البوليسرتين 
 مثل البوليسرتين املوجود يف 

املخدات والبالستيك املستخدم 

يف التغليف.

 الخرسانة أو املواد 

املحتوية عىل الخرسانة


