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الطريقة الجديدة لجمع النفايات العضوية
من الطعام ومخلفات الحدائق ()FOGO

تحتوي حاوية القمامة العادية في Boroondara
على  52في المائة من نفايات الطعام والحدائق،
والتي يمكن إعادة توجيهها وإعادة تدويرها من
خالل خدمة  FOGOلجمع القمامة من جوانب
الطرقات.
مع  ،FOGOيتم وضع نفايات الطعام ونفايات
الحدائق في نفس الحاوية.
ستؤدي هذه الخدمة الجديدة إلى تحويل حوالي
 19000طن من نفايات الطعام والحدائق بعيداً عن
مكب النفايات كل عام ،والحد من انبعاثات الغازات
الدفيئة وإعادة المغذيات القيّمة إلى التربة إلعادة
استخدامها في الزراعة والبستنة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع
 www.boroondara.vic.gov.au/FOGOأو االتصال بالرقم .9278 4444

حزمة ابتداء خدمة FOGO
نريدك أن تحصل على أفضل النتائج من خدمة  FOGOالجديدة .باإلضافة إلى هذا الكتيب ،ستحصل أسرتك على:

Fortnightly waste (landfill) collection calendar 2020-21
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Not sure if you live in area A or B? Visit www.boroondara.vic.gov.au/bin-day
or call 9278 4444 to search your address and locate your area.
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For information in languages other than English visit
www.boroondara.vic.gov.au/languages
Printed on 100% recycled paper stock using natural vegetable dyes.

علبة للمطبخ بسعة  7لتر،
مصنوعة من بالستيك معاد
تدويره %100

 150بطانة للحاوية تكفي لمدة سنة
واحدة موافق عليها من قبل البلدية،
يمكن تحويلها إلى سماد ومصنوعة
من نشا الذرة %100

حاوية قمامة FOGO
سيتم تغيير غطاء حاوية النفايات
العضوية الموجودة حاليا ً لدى السكان من
اللون البرتقالي إلى اللون األخضر الفاتح .
سيتلقى السكان الذين ليس لديهم حاوية
للنفايات العضوية حاوية FOGO
بسعة  120لتر بغطاء أخضر فاتح.

دليل  FOGOللنفايات
وإعادة التدوير

روزنامة جمع القمامة كل
أسبوعين

حتى نهاية
شهر نيسان/أبريل 2020

ابتدا ًء من األول من
أيار/مايو 2020

غطاء برتقالي

غطاء أخضر فاتح

النفايات العضوية
كل أسبوعين

FOGO
أسبوعيا ً

مواعيد جمع القمامة
سيتم جمع قمامة حاوية FOGO
أسبوعيًا باإلضافة إلى حاوية إعادة
سبوع
التدوير وسيتم جمع قمامة حاوية نفايات
المكب كل أسبوعين.

النفايات العضوية فقط

مخلفات الطعام
ونفايات الحدائق

إذا كنت لم تستلم أحد األشياء التي تحتويها حزمة ابتداء خدمة  ،FOGOأو إذا لم يتم تغيير غطاء حاوية القمامة
البرتقالي إلى اللون األخضر الفاتح أو لم تستلم حاوية  FOGOالخاصة بك ،يرجى االتصال بنا بعد  4أيار/مايو 2020
على الرقم  9278 4444أو أرسل بريداً إلكترونيًا إلى .boroondara@boroondara.vic.gov.au

ما الذي يمكن رميه في حاوية FOGO؟

الفاكهة
والخضروات

البيض وقشور
البيض

الكاري ،الشوربات
والصلصات
والتغميسات

السمك والمأكوالت
البحرية

العظام النيئة

منتجات األلبان

اللحوم

منتجات الخبز
والمخابز

األرز والمعكرونة

أوراق الشاي
وفضالت القهوة

فضالت
الطعام

المناشف المحارم
الورقية والصحف

العشب والحشائش
واألوراق

مخلفات التقليم الخفيف
والزهور الميتة

األغصان
والفروع الصغيرة

استخدم العلبة والبطانات لجمع فضالت الطعام في مطبخك ،ثم ضع البطانة الكاملة في حاوية  FOGOمع نفايات الحديقة
المتفرقة أو يمكنك استخدام الصحف لتغليف داخل العلبة البالستيكية أو يمكنك ببساطة عدم استخدام بطانة ورمي مخلفات
الطعام في العلبة مباشرة.

براز الحيوانات األليفة

البالستيك (من أي نوع كان)

الحفاظات (بما في ذلك تلك التي

الملصقات التي توضع على

يمكن تحويلها إلى سماد)

الفاكهة/الخضار

الزجاج

العظام المطبوخة

الطوب والصخور واإلسمنت

أغلفة الطعام

الستيكية م
منو

أكياس الشاي

أي نوع آخر من األغلفة/األكياس

عة

ما الذي ال يمكن رميه في حاوية FOGO؟

األكيا
س الب

أسئلة يتكرر طرحها
لماذا تقوم البلدية بتنفيذ FOGO؟

هل ستتسع الحاوية للقمامة إذا تم جمع القمامة كل أسبوعين؟

تأتي هذه الخدمة استجابة لتعليقات المجتمع التي تم تلقيها أثناء
التشاور بشأن خطة مجتمع  .Boroondaraيعد التخلص
من القمامة بعيداً عن مكب النفايات أولوية لمجتمعنا .ستقوم
هذه الخدمة بتحويل واسترداد حوالي نصف محتويات حاوية
القمامة (المكب) الحالية.

نعم .بناء على مراجعات دقيقة لحاويات القمامة ،تبيّن أن
 31في المائة فقط مما يتم وضعه في حاويات القمامة في
بوروندارا حاليًا يجب أن يذهب إلى مكب النفايات .إذا كنت
تستخدم حاوية  FOGOوحاوية إعادة التدوير بشكل صحيح،
يجب أن يكون لديك متسع كاف حتى عندما يتم جمع القمامة
كل أسبوعين .إذا كانت لديك مخاوف ،اتصل بفريق خدمة
العمالء لدينا لمناقشة الخيارات المتاحة أمامك.

هل يتلقى جميع السكان خدمة FOGO؟
ستتوفر خدمة  FOGOللممتلكات التي تستفيد من خدمات
جمع القمامة من جوانب الطرقات من قبل البلدية .سيتم
طرحها على مرحلتين .تبدأ المرحلة األولى من  4أيار/مايو
 2020للممتلكات المستقلة والمباني المكوّ نة من ثالث وحدات
كحد أقصى .المرحلة الثانية بين أيار/مايو  2020وحزيران/
يونيو  2021للمباني المكوّ نة من  4إلى  15وحدة أو شقة.
هل يجب علي االشتراك في FOGO؟
نعم FOGO .هي اآلن خدمة دائمة لجمع القمامة من جوانب
الطرقات من قبل البلدية .نطلب من جميع السكان استخدام الخدمة
حتى نتمكن معًا من تحقيق أفضل النتائج البيئية لمجتمعنا.
هل ستتغير مواعيد جمع حاويات القمامة؟
نعم .سوف تكون خدمة  FOGOوخدمة إعادة التدوير
أسبوعية ،أما خدمة جمع حاويات القمامة (المكب) فستكون
كل أسبوعين .إال أن عدد المرات التي يتم فيها جمع القمامة
سيبقى كما هو .راجع الرزنامة الجديدة لمواعيد جمع القمامة
لالطالع على التفاصيل أو قم بزيارة الموقع
.www.boroondara.vic.gov.au/waste-bin

ألن تفوح رائحة حاوية القمامة عندما يبدأ العمل بجمع
القمامة كل أسبوعين؟
سيستمر جمع معظم األشياء التي تسبب الروائح الكريهة
أسبوعيًا ،في حاوية  FOGOفقط .تحكم في أي روائح متبقية
من خالل إبقاء الحاوية في الظل ،ورش بيكربونات الصودا
في الداخل للمساعدة على امتصاص الروائح ،وتعبئة النفايات
في أكياس ،والتأكد من إغالق غطاء الحاوية بإحكام.
هل يمكنني استخدام البطانات الموافق عليها من قبل البلدية فقط؟
ستعطيك البلدية  150بطانة ينبغي أن تكفيك لمدة عام تقريبًا
(إذا استخدمت  3-2بطانات في األسبوع) .كبديل ،يمكنك تغليف
داخل الحاوية بالصحف أو اختيار عدم استخدام بطانة على
اإلطالق .لتجنب التلوث ،استخدم البطانات القابلة للتحوّ ل إلى
سماد والموافق عليها من قبل البلدية فقط  -البطانات األخرى
غير مقبولة .قمامة  FOGOالملوثة معرضة لخطر إرسالها
إلى مكب النفايات .عندما تنفد البطانات اتصل بالبلدية.

متى يمكنني البدء بوضع نفايات الطعام والحدائق في حاوية
 FOGOالخاصة بي؟
ابتدا ًء من  4أيار/مايو  ،2020عندما يبدأ جمع القمامة من
جوانب الطرقات.
ماذا يحدث لمواد  FOGOالتي يتم جمعها؟
يتم تحويل مواد  FOGOإلى سماد ساخن لصنع منتجات
تحسين التربة .يتم استخدام المنتجات في الزراعة والبستنة،
بما في ذلك زراعة المزيد من المواد الغذائية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع
 www.boroondara.vic.gov.au/FOGOأو االتصال بالرقم .9278 4444

