
FOGO  سطل

سطل بازیافت

تعمیر و تعویض سطلها

سطل زباله برای دفن زباله

مرکز بازیافت جامعه

خدمات پاکسازی خانگی

ولونگانگ

راهنمای 

خدمات زباله

Farsi



خدمات زباله شهرداری ولونگونگ شامل یک FOGO هفتگی، بازیافت هر دو هفته یکبار و سطل 

زباله برای دفن زباله هفتگی و همچنین دو پاکسازی خانگی در هر سال مالی است.

خدمات زباله شما

هفتگی

80 / 120 /  240 لیتر

زباله به محل 

دفن زباله

هفتگی

240 لیتر

هر دو هفته یکبار

بازیافت

240 لیتر

APP زباله 

ولونگانگ را 

دانلود کنید

تقویم

راهنمای A-Z بازیافت

رزرو کردن

یادآورهای روز سطل

www.wollongongwaste.com.au/WasteApp

APP زباله 

 ولونگانگ

را دانلود کنید



از سطل سبز هفتگی خود برای 

ضایعات مواد غذایی ارگانیک 

و ارگانیک باغچه استفاده کنید 

.)FOGO(

محتویات به یک مرکز پردازش 

محلی فرستاده می شود تا به کود 

تبدیل شود. 

با FOGO بار آورید

FOGO

نه

بله

شیلنگ باغچه و 

گلدان کاشت

کیسه های پالستیکی، 

پالستیک های نرم و 

زیست تخریب پذیر

زباله های 

حیوانات 

خانگی ومدفوع 

گربه ها

کیسه های 

زیست تخریب 

پذیر

اسفنج های باطری ها*

پلی استایرن

پوشکهای یکبار 

مصرف و محصوالت 

بهداشت شخصی

چای و قهوه ضایعات میوه و 

سبزیجات

گلها و سبزی ها غذای آماده و باقی 

مانده

گوشت و استخوان، 

غذاهای دریایی و 

صدف

 LINER AS 4376

قابل تبدیل به کود

کاغذ بریده شده، کاغذ 

آلوده به غذا و جعبه 

پیتزا

پاستا، نان، برنج و 

غالت

بریده های چمن، برگ ها 

و شاخه های کوچک

تخم مرغ و لبنیات

FOGO

جمع آوری 

هفتگی

LINER AS 4376

قابل تبدیل به کود

فقط از این نوع 

استفاده کنید

CADDY



قوطی، سینی آلومینیومی 

و فویل تمیز

ظروف پالستیکی 

سفت و درهای آن

کارتن شیر و 

آبمیوه

بطری ها و 

ظروف دهن گشاد 

شیشه ای

قوطی های فوالدی 

و آئروسل

کاغذ و مقوای تمیز

بازیافت هر دو 

هفته یکبار جمع 

آوری می شود

ظروف سفالی، پیرکس 

و ظروف شیشه ای

ضایعات مواد 

غذایی^

مواد شیمیایی، 

رنگ و روغنها*

لباس و مالفه

باطری ها* زباله باغچه و 

شیلنگ ها

کیسه های پالستیکی، 

پالستیک های نرم و 

زیست تخریب پذیر

پوشکهای یکبار مصرف 

و محصوالت بهداشت 

شخصی

اسفنج پلی 

استایرن

ضایعات 

الکترونیکی*

برای بازیافت مواد قابل قبول، از 

سطل زرد دو هفته یکبار خود 

استفاده کنید. لطفاً وسایل بازیافتی 

خود را در کیسه نگذارید - آنها را تک 

تک بگذارید.

محتویات به یک مرکز مرتب سازی 

در سیدنی فرستاده می شود تا به 

محصوالت جدید تبدیل شود. 

هر بار درست بازیافت کنید

پالستیک نرم را در بازیافت

سوپرمارکت محلی 

خود بازیافت کنید

نه

بله



ظروف سفالی، پیرکس و 

ظروف شیشه ای

زباله های حیوانات 

خانگی ومدفوع گربه ها

پوشکهای یکبار مصرف و محصوالت 

بهداشت شخصی

زباله های عمومی که 

قابل بازیافت نیستند
مواد دفن زباله 

هر هفته جمع 

آوری می شود

مواد شیمیایی، رنگ 

و روغنها*

کپسولهای آتش نشانی 

و گاز*

ضایعات 

الکترونیکی*

باطری ها*

ضایعات مواد 

غذایی*

سرنگها

گلوب و لوله فلورسنت*

زباله های ساختمانی، 

سنگ و خاک

از سطل قرمز هفتگی خود برای تمام زباله 

هایی که قابل بازیافت، استفاده مجدد یا 

معطوف شدن نیستند، استفاده کنید

همه چیز در این سطل به محل دفن زباله 

فرستاده می شود و چیزی بازیابی نمی 

شود.

بیایید کمتر دفن کنیم

زباله به محل 

دفن زباله

غذا برای

 است نه محل

دفن زباله

نه

بله



توده 1 دفن 

زباله

توده 2 

بازیافت

خدمات پاکسازی 

خانگی

تشک ها، تایرها، فلزات و زباله های الکترونیکی برای بازیافت جمع آوری می شوند و باید 

در یک توده جداگانه قرار گیرند. همه اقالم دیگر به محل دفن زباله فرستاده می شوند - 

چیزی بازیابی نمی شود.

توده 3 زباله 

فلزی

لطفاً در صورت امکان به اهدا یا فروش 

اقالم فکر کنید.

پاکسازی ها را باید قبل از قرار دادن 

اقالم روی پیاده رو رزرو کنید. 

اقالم را تا ساعت 6 صبح روز جمع 

آوری اما نه زودتر از 24 ساعت قبل 

برای جمع آوری بیرون بگذارید.

اقالم دفن زباله نباید بیش از 2 متر 

مکعب )2 متر × 1 متر در 1 متر( باشد.

ضایعات فلزی نباید بیش از 1 متر 

مکعب )1 متر × 1 متر در 1 متر( باشد.

محدودیت اقالم بازیافت اعمال می 

شود.

کیف یا جعبه وسایل کوچک.

مجتمع های چند واحدی 9 واحد و 

بیشتر

برای سازماندهی یک پاکسازی در مجتمع 

خود با مدیر ملک یا مدیر ساختمان خود 

تماس بگیرید. 

1 متر

1 متر

2 متر

دو بار جمع آوری در هر سال مالی برای خانوارها در دسترس است تا اقالم 

بزرگتر را که برای خیریه مناسب نیستند، دور بریزند.



 خدمات پاکسازی

خانگی

تخت و تشک 

حد اکثر 8 عدد در هر 

جمع آوری

کفش و لباس

)نامناسب برای 

خیریه(

کامپیوتر

حد اکثر 2 عدد 

در هر جمع آوریا

لوازم ورزشی 

تجهیزات کمپینگ

تایر 

فقط از خودرو و موتور 

سیکلت حد اکثر 6 عدد 

در هر جمع آوری

ضایعات انواع فرش

طول قطعات باید کمتر 

از 2 متر باشد

اقالم ضایعات فلزی 

کوچک 

حد اکثر 1 متر مکعب 

در هر جمع آوری

مایکروویو تلویزیون

حد اکثر 4 عدد در 

هر جمع آوری

ابزار و وسایل 

باغبانی

اقالم کوچک مبلمان 

و دستگاههای 

کوچک

زباله پزشکی

زباله خانگی یا 

ضایعات غذایی

ضایعات ساختمانی، 

سنگ و خاک

وسایل برقی خانگی 

بزرگ

مواد شیمیایی، رنگ، روغن، 

قطعات خودرو یا کپسول گاز

گیاهان باغچه

اقالم دست دوم قابل 

فروش خود را به 

مرکز چرخش ببرید

به رایگان*
* مواردی که باید قبل از پذیرش توسط 

کارکنان ارزیابی شوند

مواد قابل بازیافت

 شیشه یا آینه

ورقی/صفحه ای

نه

بله



پارک بازیابی زباله و منابع 

ولونگونگ

 )CRC( مرکز بازیافت جامعه شهرداری ولونگونگ

یک راه رایگان و آسان برای بازیافت زباله های 

مشکل ساز خانوار شما است.

Reddalls Rd, Kembla Grange NSW 2526

 REMONDIS برای تعمیر و تعویض بدون هزینه با

Harbour Cities Team تماس بگیریًد 

www.wollongongwaste.com.au | 1300 362 360

 آیا سطل شما

شکسته است؟

روزهای هفته 7.30 صبح – 4.30 بعد از ظهر

روزهای آخر هفته 8 صبح – 4 بعد از ظهر

تعطیالت عمومی 8 صبح – 4 بعد از طهر

روز کریسمس - تعطیل

*اقالم باید در مقادیر خانگی باشند )نه بزرگتر از 20 کیلوگرم یا 20 لیتر(

این پروژه توسط Environmental Trust به عنوان بخشی از ابتکار زباله کمتر باریافت بیشتر سازمان حفاظت از محیط زیست نیو ساوت ویلز پشتیبانی شد.

مواد قابل بازیافت 

مخلوط

گوشی های همراه

دود یاب ها المپ ها و مهتابی 

های فلورسنت

روغن موتور و غیره باطری های خانگی 

و خودرو

ضایعات فلزی عکسهای اشعه ایکس 

)بیرون از پاکت(
رنگ

کپسولهای آتش نشانی 

و گاز

کامپیوتر و تلویزیون مقوا و کاغذ

زباله های مشکل ساز خانگی خود را 

برای بازیافت ببرید

خدماتزباله مهم است

رایگان


