
FOGO برميل

برميل إعادة التدوير

تصليح البراميل وإبدالها

برميل النفايات الخاصة بمَكّب النفايات 

المركز المجتمعي إلعادة التدوير

خدمة جمع النفايات المنزلية الكبيرة

دليل خدمات 

جمع النفايات

في ولنغونغ

Arabic



تشمل خدمة جمع النفايات التابعة لبلدية مدينة ولنغونغ جمع برميل FOGO أسبوعياً، وبرميل 

نفايات إعادة التدوير مرة كل أسبوعين، وبرميل النفايات الخاصة بمكّب النفايات مرة أسبوعياً 

عالوًة على خدمة جمع النفايات المنزلية الكبيرة مرتين بكل سنة مالية. 

خدمة جمع النفايات

أسبوعياً

80 / 120 /  240 ليتراً

برميل النفايات 

الخاصة بمكّب 

النفايات

أسبوعياً

240 ليتراً

مرة كل أسبوعين

 برميل إعادة

التدوير

240 ليتراً

حّمل APP خدمة 

ولونغونغ لجمع 

النفايات

الجدول الزمني

الدليل الكامل لجمع النفايات

الحجوزات

التذكيرات بأيام جمع البراميل

www.wollongongwaste.com.au/WasteApp

حّمل APP خدمة 

ولونغونغ لجمع 

النفايات



استخدم البرميل األخضر األسبوعي 

لـ “مواد الطعام العضوية ومواد 

.)FOGO( ”الحدائق العضوية

ُترسل المحتويات إلى مرفق 

معالجة محّلي لتحويلها إلى سماد 

عضوي. 

FOGO سّمْد بواسطة

FOGO

غير 

مقبولة

مقبولة

خراطيم مياه 

الحدائق وأواني 

المزروعات

األكياس البالستيكية 

واألكياس اللينة 

واألكياس القابلة 

للتحّلل البيولوجي 

نفايات 

الحيوانات 

األليفة وفضالت 

القطط

نفايات البناء 

واألحجار 

والتربة

مطاط البطاريات*

البوليستيرين 

اإلسفنجي 

األبيض

الحفاضات أحادية 

االستعمال والمنتجات 

الصحية الشخصية

الشاي والقهوة فضالت الفواكه 

والخضروات

الزهور 

واألعشاب

المأكوالت السريعة 

والفضالت

اللحوم والعظام 

المأكوالت والقشريات 

البحرية 

 LINER AS 4376

قابل للتسميد 

العضوي

األوراق الممزقة )آلياً(، 

األوراق المتلطخة 

بالمأكوالت وعلب البيتزا  

الباستا )المعكرونة( 

والخبز واألرّز 

وحبوب اإلفطار

قصاصات الحدائق وأوراق 

الشجر واألغصان الصغيرة

البيض ومشتقات 

الحليب

FOGO

ُتجمع

أسبوعياً

LINER AS 4376

قابل للتسميد العضوي

استخدم فقط 

CADDY



علب وصواني األلومنيوم 

وورق األلمنيوم النظيف

علب البالستيك 

الصلب مع أغطيتها

علب الحليب 

والعصير الكرتونية

القناني 

والَمرَطبانات 

الزجاجية 

علب الفوالذ وعلب 

 المواد الرّذاذة

)اإليروسول(

األوراق المتلطخة 

والوّرق المقّوى 

)الكرتون(

ُتجمع مواد 

إعادة التدوير 

كل أسبوعين

األواني الخزفية أو 

الفخارية والزجاجية 

وأواني البيركس

المواد الكيميائية فضالت الطعام^

ومواد الطالء 

والزيوت*

المالبس وأغطية 

األسّرة

البطاريات* نفايات وخراطيم 

مياه الحدائق

األكياس البالستيكية 

واألكياس اللينة واألكياس 

القابلة للتحّلل البيولوجي 

الحفاضات أحادية 

االستعمال والمنتجات 

الصحية الشخصية

مطاط 

البوليستيرين 

اإلسفنجي األبيض

النفايات 

اإللكترونية*

استخدم برميلك األصفر مرة كل 

أسبوعين إلعادة تدوير األشياء 

المقبولة. يرجى عدم وضع أغراض 

إعادة التدوير في أكياس، بل اتركها 

سائبة.

ُترسل محتويات هذا البرميل إلى 

مرفق فرز في سدني لُتصنع منها مواد 

جديدة. 

أعد التكرير بشكل صحيح كل مّرة 

أعد تكرير المواد إعادة التدوير

البالستيكية اللينة 

في السوبر ماركت 

المحّلي

غير 

مقبولة

مقبولة



األواني الخزفية أو الفخارية 

والزجاجية وأواني البيركس

نفايات الحيوانات 

األليفة وفضالت القطط

الحفاضات أحادية االستعمال 

والمنتجات الصحية الشخصية

النفايات العامة التي ال 

يمكن إعادة تدويرها 
ُتجمع نفايات 

المكّبات 

أسبوعياً 

المواد الكيميائية 

ومواد الطالء 

والزيوت*

أجهزة إطفاء الحرائق 

وقناني الغاز*

النفايات 

اإللكترونية*

البطاريات*

فضالت 

األطعمة*

محاقن 

اإلبر

مصابيح وأنابيب اإلنارة 

الفلورسنت*

نفايات البناء 

واألحجار والتربة

استخدم البرميل األحمر أسبوعياً لجميع 

النفايات التي ال يمكن إعادة تدويرها أو 

استعمالها أو تحويلها. 

ُيرسل كل شيء في هذا البرميل إلى مكّب 

النفايات وال يمكن استعادة أي شيء منه. 

فلنقّلل من نفايات المكّبات 

النفايات الخاصة 

بمَكّب النفايات

المأكوالت

لـ

 وليس لنفايات

المكّبات

غير 

مقبولة

مقبولة



الكومة 1 

نفايات المكّبات

الكومة 2 مواد 

إعادة التدوير

 خدمة جمع النفايات

المنزلية الكبيرة 

ُتجمع أفرشة النوم وإطارات العجالت والنفايات المعدنية واإللكترونية إلعادة تدويرها ويجب 

وضعها في كومة منفصلة. ُترسل جميع األشياء األخرى إلى المكّب وال ُيستعاد أّي شيء منها.  

الكومة 3 

النفايات 

المعدنية

ُيرجى التبّرع باألشياء غير القابلة إلعادة 

التدوير أو بيعها متى أمكن ذلك. 

يجب الحجز لجمع النفايات المنزلية 

الكبيرة قبل وضعها على الرصيف. 

ضع األشياء في الخارج لجمعها قبل الساعة 

6 من صباح يوم جمعها ولكن ليس أبكر 

من 24 ساعة على موعد جمعها. 

يجب أن ال يزيد حجم أغراض نفايات 

المكّبات عن 2م3 )2م x 1م x 1م(. 

يجب أن ال يزيد حجم أغراض النفايات 

المعدنية عن 1م3 )1م x 1م x 1م(.  

تنطبق حدود على عدد أغراض إعادة 

التدوير. 

ضع األغراض الصغيرة في أكياس أو علب. 

المجّمعات السكنية متعددة الوحدات 9 

وحدات سكنية وما فوق

اتصل بمدير مبناك السكني أو مجّمعك 

السكني لترتيب موعد لجمع النفايات 

المنزلية الكبيرة من مجّمعك. 

1م

1م

2م

تتوفر خدمتا جمع في كل سنة مالية ليتخّلص سكان المنازل من األغراض 

كبيرة الحجم غير الصالحة للمؤسسات الخيرية. 



خدمة جمع النفايات 

المنزلية الكبيرة

أفرشة األسّرة وقواعد 

األسّرة 

8 كحّد أقصى بكل يوم 

مخّصص لجمعها

المالبس واألحذية

)غير الصالحة 

للمؤسسات الخيرية(

أجهزة الكمبيوتر

جهازان كحّد 

أقصى بكل يوم 

مخّصص لجمعها

األغراض الرياضية 

ومعدات التخييم

إطارات العجالت 

السيارات والدراجات 

النارية فقط 6 كحد 

أقصى بكل يوم مخّصص 

لجمعها

الُبُسط المستعملة 

والسجاد المستعمل

يجب أن يكون طول 

القطعة أقل من مترين

النفايات المعدنية 

الصغيرة

1م3 كحّد أقصى 

بكل يوم مخّصص 

لجمعها

أجهزة المايكروايف 

والتلفزيون

4 كحّد أقصى بكل 

يوم مخّصص لجمعها

أدوات ومعدات 

الحدائق

المفروشات 

واألدوات الكهربائية 

الصغيرة

النفايات 

الطبية

النفايات المنزلية أو 

فضالت الطعام 

نفايات البناء 

واألحجار والتربة

القطع الكهربائية 

الكبيرة

المواد الكيميائية ومواد 

الطالء والزيوت والبطاريات 

وقطع السيارات وقناني الغاز

نباتات الحدائق

اجلب أغراضك المستعملة 

القابلة للبيع إلى المركز 

 الدّوار

 )REVOLVE CENTRE(

مجاناً*
يقّيم الموظفون األغراض* قبل قبولها 

المواد القابلة إلعادة 

التدوير

األلواح الزجاجية أو 

المرايا

غير 

مقبولة

مقبولة



حديقة ولنغونغ لجمع النفايات 

واستعادة الموارد 

يوفر المركز المجتمعي إلعادة التدوير )CRC( التابع لبلدية 

مدينة ولنغونغ وسيلة مجانية وسهلة إلعادة تدوير نفاياتك 

المنزلية التي يصعب التخلص منها. 

Reddalls Rd, Kembla Grange NSW 2526

REMONDIS Harbour Cities Team for  اتصل بـ 

لتصليحه أو إبداله مجاناً 

www.wollongongwaste.com.au | 1300 362 360

هل برميلك مكسور؟

اإلثنين - الجمعة 7,30 ص - 4,30 ب.ظ

اإلثنين – الجمعة 8 ص - 4 ب.ظ

العطالت الرسمية 8 ص - 4 ب.ظ

عيد الميالد - مغلق

*يجب توضيب األغراض بكميات منزلية )ال أكثر من 20 كلغ أو 20 ليتراً(

يدعم هذا المشروع “الصندوق االستئماني البيئي” عبر مبادرة “قّلْل النفايات، أكِثْر إعادة التدوير” التابعة لمصلحة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز. 

مواد متنوعة قابلة 

إلعادة التدوير

هواتف الموبايل

أجهزة كشف الدخان  أنابيب ومصابيح 

فلوريسنت 

زيوت المحركات 

والزيوت األخرى

بطاريات المنازل 

والسيارات 

النفايات 

المعدنية

صور األشعة السينية 

)من دون المظروف( 
الدهانات

قناني الغاز وأجهزة 

إطفاء الحرائق

أجهزة الكمبيوتر 

والتلفزيون

الورق المقّوى 

)الكرتون( والورق

اجلب نفاياتك المنزلية التي يصعب 

التخلص منها إلعادة تدويرها

خدماتمواد النفايات 

مجانية


