
 راهنمای خدمات 

کمپوست، بازیافت، زباله

 در منطقه مسکونی

ساکنان اوکلند درست ساکنان اوکلند درست 

بازیافت می کنند!بازیافت می کنند!
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خدمات مناسب خود را انتخاب کنید

سطل های زباله با اندازه درست را متناسب با نیازهای خود انتخاب کنید و از صرف هزینه های گزاف 

برای جمع آوری زباله های اضافی اجتناب کنید. برای گفتگو درباره گزینه ها، با ارائه دهنده خدمات خود 

تماس بگیرید .

اندازه های موجود برای سطل های زباله: 20 گالنی  ·   32 گالنی  ·   64 گالنی  ·   96 گالنی

بازیافت کمپوست زباله

شماره های تماس و شماره تلفن های مهم 

To get a copy of this brochure, please visit OaklandRecycles.com

خدمات جمع آوری زباله، کمپوست و پسماند پرحجم

 شرکت مدیریت پسماند شهرستان آالمدا

510-613-8710 ............................... (Waste Management of Alameda County, Inc. )   
خدمات بازیافت

 شرکت خدمات دفع پسماند کالیفرنیا

510-OAKLAND (625-5263) .........................................  ( California Waste Solutions) 
اطالعات تخفیف ها برای افراد سالمند کم درآمد و دارای معلولیت

 شرکت مدیریت پسماند شهرستان آالمدا

510-613-8710 ................................ ( Waste Management of Alameda County, Inc.) 
 تحویل رایگان تشک دست دوم 

510-351-0520 ................................................................    DR3 شرکت خدمات بازیافت

 9921 Medford Ave, Oakland, CA 94603
گزارش دادن موارد رها کردن غیرقانونی زباله

 510-615-5566 .......................................................... مرکز تماس امور عام المنفعه اوکلند

SeeClickFix :برنامه تلفن همراه     opw@oaklandnet.com :ایمیل     www.OaklandPW.com
 510-238-SAVE (7283) ..............................خط تلفن مستقیم خدمات بازیافت شهر اوکلند

اطالعات تکمیلی و اطالعات تماس

بازیافت کردن دقیقاً از خانه شما شروع می شود . 

ظروف جداگانه ای را برای جمع آوری مواد قابل بازیافت، کمپوست پذیر و زباله ها در خانه تان درنظر بگیرید.  

با قرار دادن مواد قابل بازیافت، کمپوست پذیر و زباله های جدا شده در سطل های صحیح زباله یا 

بازیافت، از هزینه های مربوط به مواد آالینده جلوگیری کنید. برچسب را بررسی کنید .

برای مشاهده منابع بیشتر، به OaklandRecycles.org مراجعه کنید

جمع آوری هفتگی کمپوست، بازیافت و زباله 

سطل های زباله یا سطل های بازیافت خود را تا قبل از ساعت 6 صبح در روز برنامه ریزی شده برای 

جمع آوری در کنار خیابان بگذارید، درب انها را ببندید و رو به خیابان قرار دهید. خدمات جمع آوری در 

ساعت 6 بعد از ظهر در روز خدمت رسانی به شما به پایان می رسد.

وقتی روز شکرگزاری، کریسمس یا سال نو در یکی از روزهای هفته باشد، خدمات جمع آوری در بقیه 

روزهای هفته با یک روز تأخیر انجام می شود.

درحال حاضر، در  OAKLANDRECYCLES.COM  موجود است!    روز برنامه ریزی شده برای 

جمع آوری را جستجو کنید، تقویم شخصی شده را چاپ یا دانلود کنید، تمرین بازیافت را انجام 

دهید یا یک یادآور جمع آوری هفتگی را تنظیم کنید. 

 گزینه های خدمات ویژه مشتریان سالمند و دارای معلولیت 

برای ساکنان خانه های تک خانواری 

خدمات حیاط خلوت به صورت رایگان برای افراد واجد شرایط سالمند یا دارای معلولیت در دسترس 

است . با شرکت مدیریت پسماند شهرستان آالمدا به شماره 8710-613 (510) تماس بگیرید .

خدمات جدید جمع آوری پسماند پرحجم برای تمام ساکنان اوکلند در 

دسترس است

همه ساکنان، از جمله مستأجران، می توانند جدول زمانی خود را به طور مستقیم برای دریافت 

خدمات رایگان جمع آوری کنارجدولی و تحویل پسماند پرحجم از طریق »شرکت مدیریت پسماند 

شهرستان آالمدا« (Waste Management of Alameda County یا WMAC) تنظیم کنند. همین 

امروز نوبت خود را برنامه ریزی کنید! با  WMAC  به شماره  WM-Bulky-888-1  تماس بگیرید یا به 

Oaklandrecycles.com/bulky مراجعه کنید .

دیگر اطالعات مربوط به خدمات

پسماندهای خانگی خطرناک و سمی

المپ های فلورسنت، رنگ ها، لکه ها، حالل ها، رقیق کننده ها، چسب ها، آفت کش ها، پاک کننده ها، مواد شیمیایی 

خانگی مورداستفاده در باغبانی و خودرو، قوطی های اسپری، پسماندهای الکترونیکی، باتری های غیرخانگی، سرنگ ها 

این اقالم را به مرکز پسماندهای خانگی خطرناک (  Household Hazardous Waste یا  HHW)  به نشانی 

East 7th Street, Oakland 2100  ببرید . محدودیت 15 گالن/125 پوند برای هر وسیله نقلیه وجود دارد . 
برای اطالع از روزها و ساعات کاری، با شماره 6606-606 (800)  تماس بگیرید.



کمپوست

 ته مانده های مواد غذایی، کاغذهای آلوده به مواد غذایی، ضایعات گیاهی، 

چوب تصفیه نشده

جمع آوری ته مانده 

های مواد غذایی

csnorthbay@wm.com  
510-613-8710

پسماند 

حیوانات خانگی

ته مانده های 

مواد غذایی را در 

سطل سبزرنگ 

مخصوص 

کمپوست بریزید. 

مخصوص بازیافتمخصوص زبالهمخصوص زباله

در سطل مخصوص کمپوست نریزید

 از کیسه های پالستیکی معمولی استفاده نکنید . 

فقط پالستیک، کیسه کاغذی یا روزنامه های دارای گواهی BPI قابل قبول است.

زباله

مواد غیر قابل بازیافت، غیر خطرناک

لباس های 

استفاده شده

اقالم دست دوم قابل 

استفاده را به فروشگاه 

های لوازم دست دوم یا 

مراکز خیریه جمع آوری 

 (clothing drive)  لباس

 اهدا کنید. برای یافتن 

مراکز نزدیک به محل 

سکونت خود، به 

 recyclewhere.org
مراجعه کنید

csnorthbay@wm.com  
510-613-8710

مخصوص بازیافتمخصوص کمپوست
پسماندهای خانگی 

)HHW( خطرناک

خیابان هایمان را تمیز نگه داریم. زباله ها را در کیسه بریزید.

بازیافت

 ظروف شیشه ای خالی، آلومینیومی، فلزی و پالستیکی،

 قوطی های نوشیدنی و پاکت های سوپ، کاغذ و مقوای تمیز

پسماند 

حیوانات خانگی

OaklandCS@calwaste.com  
510-Oakland (625-5263)

مخصوص زباله

روغن موتور و باتری 

های استفاده شده

باتری های خانگی قدیمی را در یک 

کیسه پالستیکی دربسته بریزید و روی 

سطل زباله یا بازیافت قرار دهید. *

 * تمام باتری های سکه ای را نوار چسب بزنید

کیت بازیافت روغن موتور را کنار 

سطل زباله قرار دهید. برای دریافت 

یک کیت رایگان، با »شرکت خدمات 

 California) دفع پسماند کالیفرنیا

 (CWS یا Waste Solutions  
تماس بگیرید.

مخصوص کمپوست

مقواهای بزرگ را در اندازه کمتر از 3×3 فوت 

تا بزنید و بسته بندی کنید. آن ها را کنار سطل 

زباله قرار دهید.

باتری ها را اینجا بریزید.

مخصوص زباله

در سطل زباله نریزیددر سطل بازیافت نریزید

طبق قانون ایالتی AB 1841، ارائه خدمات بازیافت در خانه هایی با بیش از 5 واحد الزامی است .

از کیسه های پالستیکی استفاده نکنید. بازیافتیها را متراکم نکنید .

چربی، روغن و روغن گریس  (FOG)  را در مجرای فاضالب نریزید!

FOG بخشی طبیعی از مواد غذایی ما است. FOG شامل این موارد است: 
روغن های پخت و پز، روغن تردکننده شیرینی، محصوالت لبنی، سس ها و 

سس های چاشنی ساالد است. FOG مجرای فاضالب را مسدود می کند و 

ممکن است باعث سرریز شدن آب فاضالب در ملک شما، محله تان و خلیج 

شود.

این راهنمایی های مربوط به شهر اوکلند و  East Bay MUD (منطقه خدمات 

شهری شرق خلیج) را دنبال کنید

FOG خنک شده را در کارتن خالی شیر یا دیگر ظرف های کاغذی محکم  	•
بریزید .

FOG باقیمانده را از روی ماهیتابه های چرب بتراشید و با دستمال حوله ای آشپزخانه پاک کنید. 	•
این اقالم را در سطل کمپوست دور بیندازید . برای دور ریختن حجم زیادی از روغن استفاده شده  	•

 www.oaklandnet.com/FOG به ،FOG پخت وپز یا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

مراجعه کنید یا با »خط تلفن مستقیم خدمات زیست محیطی منطقه خدمات شهری شرق خلیج« 

(EBMUD Environmental Services Hotline) به شماره 1651-287 (510) تماس بگیرید.

بازیافت صحیح - از پرداخت هزینه اضافی بابت مواد آالینده خودداری کنید

وقتی مواد را به طور صحیح در سطل مناسب بریزید، این کار به نفع شما و جامعه تان است و از 

محیط زیست محافظت می کند. وقتی مواد را به طور نادرست در سطل بریزید، می تواند به محیط 

زیست و به کارگران آسیب برساند. 

وقتی سطل مخصوص کمپوست یا بازیافت حاوی مواد نادرست باشد، ممکن است برچسب گذاری 

شود (نمونه ای از برچسب نشان داده شده است). برای اطالع از اینکه چه زمانی ممکن است هزینه 

های اضافی اعمال شود، جدول زیر را ببینید .

طبق قانون ایالتی AB 1826، ارائه خدمات کمپوست در خانه هایی با بیش از 5 واحد الزامی است .

اطالعات دیگر درباره کمپوست

جمع آوری و بازیافت رایگان درخت تعطیالت

جمع آوری کنارجدولی درخت های کریسمس در طول دو هفته اول ژانویه در 

روزهای معمول جمع آوری انجام می شود. فقط درخت های تمیز پذیرفته 

می شوند :

بدون پوشش اسپری »برف«، پایه یا تزئینات. 	•
درخت ها باید به ارتفاع کمتر از 4 فوت (122 سانتی متر) بریده شوند . 	•

اگر دوره جمع آوری درخت تعطیالت را از دست دادید، دستورالعمل های  	•
Extra Yard Debris (ضایعات اضافی حیاط) در زیر را دنبال کنید.

Don’t Pour Fats, Oils, and  
Grease Down the Drain !  
Fats, Oils and Grease (FOG) are a natural part of our food. FOG includes: cooking oils, 
shortening, dairy products, sauces and salad dressings. FOG blocks sewer lines and  
may cause overflows into your property, your neighborhood and the Bay.

Follow these tips from the City of Oakland and East Bay MUD
• Pour cooled FOG into an empty milk carton or other sturdy paper container
• Remove remaining FOG by scraping greasy pans and absorbing oil with a paper towel 
• Dispose of these items in your yard trimmings cart (if available) or garbage

To drop off large amounts of used cooking oil, or for more information 
about FOG, visit www.oaklandnet.com/FOG or call (510) 287-1651

ضایعات اضافی حیاط

شاخه ها را ببندید یا بسته بندی کنید (باید کمتر از 4 فوت (122 سانتی متر)  	•
طول و 6 اینچ (15 سانتی متر) عرض داشته باشند).

از کیسه های کاغذی باغبانی بزرگی که در اکثر فروشگاه های ابزارآالت  	•
موجود است استفاده کنید (یا مستقیماً از WM ]شرکت مدیریت پسماند[ 

خریداری کنید).

از ظروف اضافی خود استفاده کنید (نباید بیش از 75 پوند ]34 کیلوگرم[ باشد  	• 
یا حاوی مواد کثیف باشد).

برای تحویل جهت جمع آوری، آن را در کنار سطل کمپوست قرار دهید. 	•
توجه: ضایعات گیاهی که در کیسه های پالستیکی قرار داده می شوند، به عنوان 

جمع آوری زباله اضافی درنظر گرفته می شوند و باید بابت آن هزینه پرداخت کنید. 

شرکت خدمات حمل و نقل می تواند از جمع آوری سطل های حاوی مواد نادرست خودداری کند و درصورت ارائه 

این خدمات، ممکن است هزینه های اضافی بابت جمع آوری مواد آالینده از شما دریافت شود. در وب سایت 

OaklandRecycles.com اطالعات بیشتر کسب کنید

پسماند 

حیوانات خانگی
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