دﻟﻴﻞ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت
وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ وﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻓﻲ

ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ.

ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾ ًﻤﺎ ﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﻨﺎء ً
ﻗﺎﺑﻼ ﻹﻋﺎدة اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻌﺎم 2020

نطسوب ةنيدم
1395-20

ليلقت
تايافنلا

ﺗﻄﺒﻴﻖ TRASH DAY

الجيران األعزاء:
إن إدارتي ملتزمة بشدة بجعل بوسطن مدينة أكثر خضرة
واستدامة .لقد التزمنا بأن نصبح محايدين من حيث أثرنا
الكربوني بحلول عام  ،2050ونجهز أحياءنا لتأثيرات تغير
المناخ .كما نعمل أيضًا على أن نصبح مدينة خالية من النفايات.
وأنا فخور جدًا بأننا أطلقنا العام الماضي أول خطة لمدينة
بدون نفايات على اإلطالق .وتهدف المجموعة المكونة من
 30إستراتيجية على المدى القريب والبعيد إلى تقليل استهالكنا
من الموارد الطبيعية ،وزيادة كمية المواد التي نقوم بتصنيعها
وإعادة تدويرها ،وتقليل كمية النفايات التي نرسلها إلى مرافق
تحويل النفايات إلى طاقة .ومن خالل اتخاذ هذه الخطوات،
يمكننا زيادة كمية النفايات التي نقوم بتصنيعها وإعادة تدويرها
بأكثر من ثالثة أضعاف من حوالي  25بالمائة إلى  80بالمائة.
وهذه مهمة كبيرة .ولتحقيق النجاح ،نحتاج من السكان وأصحاب
األعمال والزائرين المشاركة والقيام بدورهم .ولمساعدة الناس
مؤخرا إلى جهد على مستوى
على البدء ،انضمت مدينة بوسطن
ً
الوالية ،بقيادة إدارة حماية البيئة في ماساتشوستس ،إلطالق
حملة تعليمية جديدة تسمى  .Recycle Smartوالهدف هو
التأكد من أن األشخاص يعيدون التدوير بالطريقة الصحيحة.
ونحن نريد توضيح العناصر التي يجب إعادة تدويرها وتلك
التي ال يمكن إعادة تدويرها ،بما في ذلك المواد التي يمكن أن
تعطل اآلالت في مرافق إعادة التدوير ،مما يجعل العملية أقل
كفاءة.

توفر مدينة بوسطن أيضًا تطبيقًا مجانيًا وسهل االستخدام وهو
تطبيق  .TRASH DAYوهو يم ّكن سكان بوسطن من البحث
في دليل لمئات من األدوات المنزلية لمعرفة كيفية التخلص منها
بشكل صحيح .ويمكن لمستخدمي التطبيق أيضًا عرض تقويم
لتواريخ جمع النفايات من منزلك ،وتعيين تذكيرات ،والحصول
على إشعارات حول تغييرات الجدول الزمني.
تم إعداد هذا الدليل من قبل قسم الحد من النفايات بإدارة األشغال
العامة في مدينة بوسطن ،وهو جزء من جهودنا الموسعة
للتوعية .ويتضمن الدليل معلومات مهمة حول جميع الخدمات
المقدمة للسكان ،بما في ذلك مواعيد جمع نفايات أوراق
األشجار ونفايات الفناء وصنع السماد من الطعام وأحداث
استالم النفايات المنزلية الخطرة.
وأنا أطلب من السكان قراءة هذا الكتيب بعناية .يرجى االحتفاظ
به في مكان يمكنك الوصول إليه بسهولة بحيث يمكنك الرجوع
إليه من حين آلخر .إذا قمنا جميعًا بإعادة التدوير بشكل صحيح،
فسوف نحقق هدفنا النهائي :جعل بوسطن مدينة بال نفايات .ومن
خالل تطوير عادات أكثر مراعاة للبيئة اليوم ،يمكننا ضمان
صحة بوسطن لألجيال القادمة.

مع خالص التحيات،

العمدة مارتن ج .والش
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بدون نفايات
يعني دبدون نفايات تقليل المواد في حياتنا وإصالحها وإعادة استخدامها .وتسعى مبادرة �Zero Waste Bos
 tonإلى نقل بوسطن لتصبح بدون نفايات من خالل التخطيط والسياسات والمشاركة المجتمعية.
لقد وضعت خطة  Boston Zero Wasteمبادئ توجيهية لجعل بوسطن مدينة خالية من النفايات .وهذا
يعني أن بوسطن ستقوم بتخفيض  80إلى  90بالمائة من نفاياتها الصلبة وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها
وتحويلها إلى سماد .وسنقوم أيضًا بخفض التخلص من النفايات في مدافن النفايات والمحارق.
تعرف على المزيد على boston.gov/zero-waste

تطبيق TRASH DAY
باستخدام تطبيق  Trash Dayالمجاني ،يمكنك عرض تقويم لتواريخ جمع النفايات بمنزلك وتعيين
تذكيرات والحصول على إشعارات بتغييرات الجدول الزمني .ابحث في دليل لمئات األدوات المنزلية
لمعرفة الطريقة الصحيحة للتخلص منها.
أو يمكنك استخدام التطبيق حتى لمعرفة إذا ما تأخر جمع النفايات وإعادة التدوير لديك بسبب العطالت،
وللحصول على أحدث جدول لجمع النفايات في العطالت.
تعرف على المزيد على boston.gov/trash-day
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نصائح إلعادة التدوير
عناصر إعادة التدوير في يوم جمع النفايات
اضبط إعادة التدوير في الساعة  6صبا ًحا في اليوم نفسه الذي قمت فيه بوضع النفايات.
إذا كان يتم جمع النفايات مرتين في األسبوع ،فقم بإعادة التدوير في كال اليومين .تذكر فصل العناصر
المخصصة إلعادة التدوير عن النفايات قبل وضعها على الرصيف ،ويرجى شطف وغسل أغراضك.
خيارات حاويات إعادة التدوير
يجب أن تكون جميع المواد القابلة إلعادة التدوير في أحد الخيارات التالية:
 .1عربات ذات عجالت كبيرة
إذا كان سكنك مكونًا من ست وحدات أو أقل ،فيمكن للمدينة أن توفر لك عربة كبيرة ذات عجالت.
وهذه العربات كبيرة الحجم ويجب نقلها إلى شاحنة إعادة التدوير ً
بدل من حملها .تُرجى مراعاة هذه
النصائح:
• لسهولة الوصول ،ضع عربتك أمام منزلك على الرصيف ،بعيدًا عن السيارات المتوقفة وليس داخل
ممتلكات خاصة.
• خالل فصل الشتاء ،ضع عربة التسوق بجوار تجمعات الثلج أو أمامها .ال تضع العربات خلف
تجمعات الثلج.
 .2علب النفايات المحولة
يمكنك تحويل سلة النفايات إلى حاوية إعادة تدوير عن طريق وضع ملصق إعادة التدوير على الخارج.
ينبغي أال تكون علب إعادة التدوير أكبر من  32جالونًا .إذا كانت أكبر ،يجب أن يكون باإلمكان إرفاقها
إلى آلية رفع على شاحنة إعادة التدوير.
يمكنك طلب ملصق إعادة تدوير رسمي أو عربة إعادة تدوير (تخضع للموافقة) عبر  BOS:311عن
طريق االتصال بالرقم  3-1-1أو  .617-635-4500تُرجى زيارة  boston.gov/311لمزيد من
المعلومات.
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 .3األكياس البالستيكية الشفافة
يُسمح باستخدام األكياس البالستيكية الشفافة فقط إذا لم يكن لديك مساحة كافية لصندوق إعادة التدوير
األزرق في األحياء التالية:
باك باي/باي فيليج وبيكون هيل وشارلستاون والحي الصيني ووسط المدينة ووسط بوسطن وفينواي
وميشن هيل ونورث إند وروكسبري وجنوب بوسطن وساوث إند وويست إند.
تُرجى مالحظة ما يلي :يجب أن تكون األكياس سعة  32جالونًا أو أقل .ال تضع المواد القابلة إلعادة
التدوير في أكياس البقالة البالستيكية .تتوفر أكياس إعادة التدوير الشفافة في متاجر التجزئة المحلية.
تعرف على المزيد على boston.gov/recycling
ّ
إعادة التدوير في المباني والشقق السكنية الكبيرة
تعتبر المباني التي تحتوي على أكثر من ست وحدات مجمعات سكنية كبيرة .ويلزم أن يكون لدى المباني
الكبيرة التي تتلقى خدمات جمع النفايات في المدينة برامج إعادة تدوير بموجب قانون المدينة.
يجب على أصحاب المباني الكبيرة أو رابطة المباني ذات الوحدات التي يملكها ساكنوها توفير وصيانة
عربات ذات عجالت كبيرة تذهب في مواقع مركزية لجميع سكان المبنى .لطلب إعادة التدوير في مبنى
كبير ،تواصل مع  BOS:311عن طريق االتصال بالرقم  3-1-1أو .617-635-4500
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العناصر التي يمكنك إعادة تدويرها في الحاوية الزرقاء
تذكر دائ ًما شطف وغسل أغراضك قبل وضعها في إعادة التدوير.
• علب البيتزا :قم بإزالة الطعام ،وحافظات البيتزا (طاوالت البيتزا) ،والبطانات
• علب األلمنيوم والقصدير :بما في ذلك رقائق البطاطس وعلب القهوة
• الورق :الصحف والمجالت والكتالوجات والكتب الورقية والورق األبيض والملون
• الكرتون :األكياس الورقية وكرتونات البيض وصناديق الحبوب
• الزجاج :الجرار والزجاجات
• البالستيك :جميع الحاويات (باستثناء األكياس البالستيكية) ،بما في ذلك الطعام والصودا وزجاجات
المياه والجرار
العناصر التي ال يمكنك إعادة تدويرها في الحاوية الزرقاء
• أكياس التسوق البالستيكية :أكياس البقالة وأكياس النفايات البالستيكية (قم بإعادة األكياس البالستيكية
النظيفة إلى بائع تجزئة مشارك إلعادة التدوير)
• العناصر التي يمكن التخلص منها :البوليستيرين والمناديل والمناشف الورقية والمناشف والماصات
وأكواب القهوة
• األغطية البالستيكية :األغلفة الفقاعية واألغلفة الرقيقة واألغطية
• المشابك :ال يُسمح بالعالقات أو الخراطيم أو األسالك أو أسالك التمديد أو السالسل
• النفايات الطبية :المحاقن والحبوب
• الحاويات :خاصةً الحاويات التي تستخدم على وجه التحديد للمواد الكيميائية وزيوت المحركات
• اإللكترونيات :البطاريات القابلة إلعادة الشحن والمصابيح الكهربائية
• المالبس :بما في ذلك األحذية وألعاب الحيوانات المحشوة
• صناديق الطعام والشراب :علب العصائر والحليب والطعام المجمدة (عبوات العصائر البالستيكية
وحاويات الحليب مسموح بها ،إذا تم غسلها بشكل صحيح)
• الخزف :األواني والمقالي والزجاج
• نفايات األطعمة
راجع الصفحتين  10و 11لالطالع على أدلة إعادة التدوير القابلة للفصل.
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نصائح حول النفايات
كيفية تحضير سلة المهمالت الخاصة بك
 .1يجب تخزين النفايات بدقة داخل عقارك في براميل أو حاويات .ينبغي أن تكون البراميل أو الحاويات:
• معدنية أو مصنوعة من بالستيك متين
• لها غطاء
• ليست أكبر من  32جالونًا (إال إذا كان يمكن أن تُرفق بآلية رفع ،عندئ ٍذ يمكن أن تصل إلى  96جالونًا)،
ً
رطل.
• ال يزيد وزنها عن 50
 .2يجب وضع النفايات على الرصيف بحلول الساعة  6صبا ًحا ،أو بعد الساعة  5مسا ًء الليلة التي
تسبق يوم جمع النفايات المقرر.
 .3يجب أن تدخل جميع مواد النفايات داخل البراميل والحاويات .إذا كنت تستخدم أكياس النفايات ،فيجب
أن تكون سعة  0.9مل أو أكثر من المواد البالستيكية وال يمكن أن تكون أكبر من  32جالونًا.
 .4ال يُسمح بوضع النفايات في أكياس المطبخ أو أكياس البقالة أو األكياس الورقية أو الكرتون
أو الصناديق ،وقد يؤدي ذلك إلى انتهاك القانون.
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ال يمكن وضع عناصر معينة في سلة المهمالت أو سلة إعادة التدوير العاديةً .
بدل من ذلك ،يجب تحديد
موعد جمع خاص .اتصل بالرقم  3-1-1أو  617-635-4500أو قم بزيارة  boston.gov/311لتحديد
موعد لجمع هذه العناصر:

شاشات
الكمبيوتر

مكيفات الهواء

مزيالت الرطوبة

التلفزيونات

مبردات المياه

الثالجات

العناصر التي ال يمكنك وضعها في سلة المهمالت أو إعادة التدوير
إذا كانت هذه العناصر قابلة إلعادة االستخدام ،فتبرع بها .خالف ذلك ،يجب عليك استئجار شركة خاصة
لجمعها.

الطوب

مكونات
السيارات

األتربة والصخور
واألحجار

براميل الزيت

تركيبات
السباكة

المحاقن واإلبر

سخانات المياه

المواد الخطرة

ركام الحرائق

مواد البناء والهدم

النفايات السائلة
إذا كانت أكثر من جالون؛
وتشمل زيت الطهي

نفايات الفناء

اإلطارات

األسوار
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أوراق األشجار ونفايات الفناء
جمع أوراق األشجار الموسمية ونفايات الفناء
يتم تجميع أوراق األشجار ونفايات الفناء من أبريل حتى ديسمبر في األسابيع المخصصة لجمع نفايات
الفناء .وها هي بعض النصائح:
• ضع أوراق الشجر وطمي الفناء من الفناء في أكياس ورقية كبيرة أو براميل مفتوحة تحمل اسم "نفايات
الفناء" (ال تستخدم األكياس البالستيكية).
• يمكنك الحصول على ملصقات نفايات الفناء للبراميل الخاصة بك عن طريق االتصال بـ .BOS:311
اتصل بالرقم  3-1-1أو  ،617-635-4500أو قم بزيارة  .boston.gov/311نحن نسمح بخمسة
ملصقات لكل أسرة .ال تحتاج األكياس الورقية المخصصة ألوراق األشجار إلى ملصقات.
• اربط الفروع بسلسلة .يجب أال يتجاوز طول الفروع  3أقدام وبقطر  1بوصة.
• ضع نفايات الفناء على الرصيف بحلول الساعة  6صبا ًحا في يوم إعادة التدوير األول من األسبوع ،أو
بعد الساعة  5مسا ًء الليلة السابقة ليومك المقرر.
• لدينا أيضًا  20حدثًا للتسليم في منشأة التسميد في ماتابان .تُرجى زيارة boston.gov/yard-waste
لمعرفة التواريخ.
إذا كان لديك يومان إلعادة التدوير في األسبوع ،فإن جمع أوراق األشجار ونفايات الفناء يكون فقط في
يوم إعادة التدوير األول من األسبوع .نحن ال نجمع أوراق األشجار ونفايات الفناء على الرصيف في
أسابيع النفايات غير المجدولة.
للحصول على تواريخ الجمع ،تُرجى زيارة boston.gov/yard-waste
أشجار الكريسماس
نجمع أشجار الكريسماس خالل األسبوعين األولين الكاملين في يناير بعد عطلة الكريسماس .إذا كان لديك
يومان إلعادة التدوير ،فنحن نجمع األشجار في أول يوم إلعادة التدوير .ضع شجرتك على الرصيف في
يوم إعادة التدوير .تذكر أن تزيل الزخارف واألسالك واألضواء والحوامل .ال تضع شجرتك في كيس
بالستيكي.
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صنع السماد من مخلفات الطعام
صنع السماد بالمجتمع
صنع السماد هي عملية التحلل المتحكم فيه للمواد العضوية ،مثل نفايات الفناء وبقايا الطعام .وهي تُعد
طريقة رائعة لتقليل النفايات وإنتاج سماد طبيعي من التربة.
 Project Oscarهو برنامج التسميد المجتمعي لمدينة بوسطن .يتم توفير الحاويات الكبيرة ،التي تشبه
براميل النفايات ،لألشخاص للتخلص من النفايات العضوية المنزلية.
لمعرفة المزيد تُرجى زيارة boston.gov/project-oscar
صنع السماد في المنزل
من خالل ( Boston Building Resourcesموارد البناء في بوسطن) ،يمكنك شراء صناديق صنع
السماد المدعومة ودالء المطبخ والخردة .تتوفر الصناديق والدالء للشراء من االثنين إلى السبت ،من
الساعة  9صبا ًحا إلى  3مسا ًء ،في موقع  Boston Building Resourcesبالعنوان Terrace 100
 Streetفي  .Mission Hillتواصل مع  BOS:311عن طريق االتصال بالرقم  3-1-1أو
 ،617-635-4500أو زيارة  boston.gov/compostلمزي ٍد من المعلومات.

التبرع بالعناصر المنزلية
يرجى النظر في التبرع بالمالبس واألثاث واألجهزة الصغيرة التي يمكن إعادة استخدامها للجمعيات
الخيرية .يمكنك أيضًا زيارة  boston.gov/recyclingللحصول على معلومات محدثة حول برامج
مدينة بوسطن إلعادة تدوير المنسوجات.
هل تتطلع للتبرع بأبواب أو نوافذ أو حمامات؟ تحقق من  Boston Building Resourcesعلى
bostonbuildingresources.com
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التخلص من النفايات المنزلية الخطرة
نحن نحدد أيا ًما الستالم النفايات المنزلية الخطرة خالل العام .ويمكن لسكان بوسطن التخلص بأمان من
النفايات الخطرة وتمزيق المستندات غير المرغوب فيها مجانًا .تُرجى مالحظة ما يلي:
• نأخذ النفايات فقط من سكان بوسطن .تحتاج إلى إظهار إثبات إقامتك .لن نأخذ أي نفايات من الشركات.
• ال يعتبر الالتكس وطالء األكريليك من المواد الخطرة .فقط دع الطالء يجف في العلبة وأخرجه في يوم
جمع النفايات.
• نحن نقدم خدمة تمزيق الورق في جميع األحداث التي نعقدها .سنقوم بتمزيق ما يصل إلى  10علب أو
حاويات من أوراق مستنداتك الشخصية.
• نحن نقبل جميع المالبس والمنسوجات ،بما في ذلك السراويل والمعاطف والقبعات والبدالت.
• يمكنك أيضًا إعادة تدوير اإللكترونيات في هذا الحدث .نحن ال نأخذ المواد التجارية من الشركات.
لمعرفة المزيد حول العناصر التي سنقبلها والتي لن نقبلها ،تفضل بزيارة
boston.gov/hazardous-waste
األدوية والمحاقن
هل وجدت حقنة أو إبرة في الشارع؟ للتخلص منها بأمان ،تواصل مع  BOS:311عن طريق االتصال
برقم  3-1-1أو  617-635-4500للمساعدة.
هل لديك أدوية غير مستخدمة أو منتهية الصالحية؟ هناك أكشاك لجمع األدوية من  MedReturnفي
مخفرا تابعًا إلدارة شرطة بوسطن .األكشاك مفتوحة لجميع المقيمين على مدار الساعة طوال أيام
11
ً
األسبوع  -دون طرح أي أسئلة .لمعرفة المزيد تُرجى زيارة boston.gov/drug-kiosks
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العناصر التي يمكنك إعادة تدويرها

عُ لب البيتزا
قم بإزالة الطعام ،وحافظات البيتزا
(طاوالت البيتزا) ،والبطانات

علب
األلمنيوم والقصدير
وهذا يشمل البطاطس الشيبسي
وعلب القهوة

الورق
الورق األبيض والملون

ورق الكرتون
األكياس الورقية وحاويات البيض
الكرتونية وعلب الحبوب ،إلخ.

الزجاج
الجرار والزجاجات
ِ

البالستيك
جميع الحاويات (باستثناء األكياس
البالستيكية) ،بما في ذلك الطعام والصودا
وزجاجات المياه والجرار وما إلى ذلك.

الورق المقوى
صناديق الورق المقوى المسطحة
(ال تزيد عن  3أقدام ×  3أقدام؛ يجب
تجميعها وربطها )

الكتب
الكتب ذات األغلفة الورقية

المنشورات
الصحف والمجالت
والكتالوجات
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العناصر التي ال يمكنك إعادة تدويرها

النفايات الطبية
المحاقن والحبوب وما
إلى ذلك.

العناصر التي يمكن التخلص منها
البوليستيرين والمناديل والمناشف الورقية
والمناشف والماصات وأكواب القهوة ،إلخ.

الحاويات
للمواد الكيميائية
وزيت المحرك

اإللكترونيات
بما في ذلك البطاريات القابلة
إلعادة الشحن والمصابيح

أكياس التسوق البالستيكية
أكياس البقالة البالستيكية وأكياس النفايات (يمكنك
إعادة األكياس البالستيكية النظيفة إلى بائع تجزئة
مشارك إلعادة التدوير)

األغلفة البالستيكية
يتضمن هذا األغلفة الفقاعية وطبقات
التغليف الرقيقة واألغطية

المالبس
بما في ذلك األحذية وألعاب
الحيوانات المحشوة

صناديق الطعام والشراب
العصائر والحليب وصناديق الطعام المجمدة
(تُقبل العبوات البالستيكية للعصائر وحاويات
الحليب إذا تم غسلها بشكل صحيح)

المشابك
ال يُسمح بالعالقات أو الخراطيم
أو األسالك أو أسالك التمديد أو السالسل

الخزف
القدور والمقالي والزجاج

نفايات األطعمة
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ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ:

• ﺿﻊ أوراق اﻟﺸﺠﺮ واﻟﻄﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎء ﻓﻲ أﻛﯿﺎس ورﻗﯿﺔ
ﻛﺒﯿﺮة أو ﺑﺮاﻣﯿﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ "ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﻨﺎء".

ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺒﻪ:

• ﻻ ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻷﻛﯿﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ

• ارﺑﻂ اﻟﻔﺮوع ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻄﻮل  3أﻗﺪام وﻗﻄﺮ أﻗﺼﻰ  1ﺑﻮﺻﺔ

أﺑﺮﻳﻞ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

ﻣﺎﻳﻮ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

اﻷﺣﺪ

ﻣﻼﺣﻈﺔ:
• إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ ﯾﻮﻣﺎن ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ،ﯾﺘﻢ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻷول
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع
• ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺠﻤﻊ ﻧﻔﺎﯾﺎت أوراق اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻔﻨﺎء ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ

ﺟﻤﻊ اﻷﺷﺠﺎر 2021

اﻷﺣﺪ

اﻷﺣﺪ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻟﺴﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل:
ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺷﺮاء ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺳﻤﺎد اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺨﻠﻔﻲ ودﻻء ﺧﺮدة
اﻟﻤﻄﺒﺦ ﻣﻦ:
ﻣﻮارد اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ
 ،Terrance St. Mission Hill 100روﻛﺴﺒﺮي
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ:
boston.gov/trash

اﺳﺘﻼم ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﻨﺎء

اﻷﺣﺪ

اﻷﺣﺪ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

أﻏﺴﻄﺲ

 ، ,American Legion Hwy 500ﺑﻮﺳﻄﻦ .ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ 02131

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

• ﻧﺤﻦ ﻧﺠﻤﻊ أﺷﺠﺎر ﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد ﻣﻦ  4إﻟﻰ  15ﯾﻨﺎﯾﺮ 2021

ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻷﺣﺪ

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﺮة

• ﻻ ﯾُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻷﺗﺮﺑﺔ

• ﻻ ﺗﻀﻊ اﻟﻔﺮوع ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﯿﻞ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻷﺣﺪ

• ﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﯿﻞ واﻷﻛﯿﺎس واﻟﻔﺮوع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  6ﺻﺒﺎﺣًﺎ.

اﻷﺣﺪ

اﻷﺣﺪ

ﺟﻤﻊ ﻧﻔﺎﯾﺎت أوراق اﻷﺷﺠﺎر وﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻔﻨﺎء

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺒﺖ

اﻷﺣﺪ

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

 20ﯾﻮﻧﯿﻮ | ﺟﻨﻮب ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﻣﻨﺸﺄة إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
.FRONTAGE RD 400

 25ﯾﻮﻟﯿﻮ | ﻏﺮب روﻛﺴﺒﺮي
إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮب روﻛﺴﺒﻮري
.GARDNER ST 315
 1أﻏﺴﻄﺲ | دورﺷﯿﺴﺘﺮ
JOHN W. MCCORMICK MIDDLE
.SCHOOL 315 MT. VERNON ST
 22أﻏﺴﻄﺲ | ﺟﻨﻮب ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﻣﻨﺸﺄة إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
.FRONTAGE RD 400
 31أﻛﺘﻮﺑﺮ | ﺟﻨﻮب ﺑﻮﺳﻄﻦ
ﻣﻨﺸﺄة إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
.FRONTAGE RD 400

ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﻈﻴﻒ؟
اﺷﻄﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﯾﺮ ﻗﺒﻞ
وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺰرﻗﺎء

اﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻢ ﺑﻘﻄﻊ ﻛﻞ اﻟﻮرق اﻟﻤﻘﻮى إﻟﻰ أﺟﺰاء
ﺻﻐﯿﺮة ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮه

إن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﺑﻮﺳﻄﻦ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻼ ﻧﻔﺎﯾﺎت .ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮاد وإﺻﻼﺣﮭﺎ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮھﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ .ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ
boston.gov/zero-waste

ﺗﺒﺮع
ﺗﺒﺮع ﺑﺎﻷﺷﯿﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ

ﻻ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﯾﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ،BOSTON TRASH DAY
ﻟﺘﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻚ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮھﺎ

ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ

اﻟﻌﻤﺪة ﻣﺎرﺗﻦ ج .واﻟﺶ

ﺗﻘﻠﯿﻞ
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت

ﺗﻄﺒﻴﻖ
TRASH DAY

