
النفايات العضوية
المنزلية، إعادة التدوير، القمامة

دليل الخدمات

YOUR RECYCLING TEAM

CALIFORNIA WASTE SOLUTIONS
WASTE MANAGEMENT

إلى  مواطني أوكالند: عليكم إعادة التدوير كما ينبغي! YO
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اجعل خدمتك بالحجم المناسب
اختر العربات ذوات الحجم المناسب لتلبية احتياجاتك، وتجنب التعرض لرسوم إضافية نتيجة زيادة كمية القمامة. تواصل مع مقدم 

خدمتك لمناقشة الخيارات المتاحة.

أحجام العربات المتوفرة:   20 جالوًنا   ·  32   جالوًنا   ·     64 جالوًنا   ·   96 جالوًنا 

تجمع المخلفات العضوية، ومواد إعادة التدوير والقمامة أسبوعًيا 
 ضع  ما يخصك من عربات أو صناديق على جانب الطريق في السادسة من صباح اليوم المحدد لخدمة النقل، بحيث تكون 

أغطيتها مقفلة وجوانبها األمامية مواجهة للشارع. تنتهي خدمة الجمع في السادسة من  مساء اليوم المحدد لخدمتك.
عند حلول عيد الشكر أو عيد الميالد أو رأس السنة في يوم عمل تؤجل خدمة النقل يوًما واحًدا طوال ذلك األسبوع.

 متاح اآلن على  !OAKLANDRECYCLES.COM  استعلم عن اليوم المحدد لخدمتك، قم بطباعة أو
 تنزيل تقويم مخصص، والعب لعبة إعادة التدوير أو حدد تذكيًرا أسبوعًيا لخدمة النقل.   

خيارات الخدمات المتاحة للمعاقين وكبار السن  القاطنين بمنازل األسرة الواحدة 
 خدمات  األفنية الخلفية متاحة بالمجان للسكان المؤهلين من كبار السن والمعاقين. اتصل بشركة
Waste Management of Alameda County على الرقم 613-8710 (510).

خدمة  نقل األغراض الكبيرة – متاحة لجميع سكان أوكالند 
 قاطنو مساكن العائلة الواحدة: اتَِّصلوا بشركة إدارة النفايات لتحديد موعد النقل. إذا كان هناك اثنان أو أكثر من السكان 

 مشتركين في الخدمة في المبنى الذي تعيش فيه، يمكنك الطلب من مدير العقار الخاص بك االتصال لتحديد موعد 
خدمة النقل. اتصل بشركة إدارة النفايات على رقم 8710-613-510 أو احجز موعًدا عبر الموقع اإللكتروني 

Oaklandrecycles.com/bulky-pickup-services

قمامةمخلفاٌت عضويةإعادة التدوير

معلومات أخرى عن الخدمة

جهات االتصال وأرقام الهواتف المهمة 

有關此副本宣傳冊，請訪問 OaklandRecycles.com

Para obtener una copia de este folleto, visita OaklandRecycles.com 

Để lấy bản sao của tài liệu này, xin truy cập OaklandRecycles.com

القمامة، والمخلفات العضوية وخدمة تجميع األغراض الكبيرة
510-613-8710 ................................... Waste Management of Alameda County, Inc

خدمة إعادة التدوير
 510-OAKLAND (625-5263) .......................................... .California Waste Solutions

معلومات  عن الخصومات المقدمة لكبار السن من محدودي الدخل والمعاقين
510-613-8710 ................................... Waste Management of Alameda County, Inc

 خدمة توصيل المراتب المستعملة مجاًنا 
DR3 إلعادة التدوير   .................................................................................. 510-351-0520

 9921 Medford Ave, Oakland, CA 94603

أبلغ عن حاالت إلقاء القمامة المخالفة للقانون
510-615-5566 ...................................  Oakland Public Works Call Center مركز اتصال
SeeClickFix :تطبيق الهاتف    opw@oaklandnet.com :بريد إلكتروني   www.OaklandPW.com

510  - 238-SAVE  (7283) ............................................. الخط الساخن لشركة أوكالند إلعادة التدوير

معلومات إضافية  وجهات االتصال

إعادة التدوير الصحيحة تبدأ في بيتك. 
ضع حاويات منفصلة في منزلك لتجميع المواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد العضوية والقمامة.

 تجنب  دفع رسوم التلويث بوضع المواد القابلة إلعادة التدوير والمواد العضوية والقمامة بعد فصلها في العربة 
أو الصندوق الصحيح. تأكد من  الملصق.

OaklandRecycles.org لالطالع على مزيد من المصادر،  قم بزيارة الموقع

النفايات المنزلية الخطرة والسامة

المصابيح الفلورية، والدهانات، واألصباغ، والمذيبات، والمفرجات، واللواصق، والمبيدات الحشرية، والمنظفات، والكيماويات المستخدمة في أعمال البستنة 
المنزلية والسيارات، وعلب البخاخات، والنفايات اإللكترونية، والبطاريات غير المنزلية، والمحاقن 

  2100 East 7th Street, Oakland. الكائنة في (HHW) انقل  هذه األغراض لمرفق النفايات المنزلية الخطرة 
الحد المسموح هو 15  جالوًنا/125 رطالً لكل مركبة. 

لالستعالم عن ساعات العمل، اتصل على الرقم 606-6606 (800)



مخلفاٌت عضوية
ABONO堆肥 PHÂN HỮU CƠ

بقايا األطعمة واألوراق الملطخة بها وبقايا النفايات واألخشاب غير المعالجة

 تجميع  
 بقايا الطعام

 csnorthbay@wm.com 
510-613-8710

 حيوان أليف
قمامة

ضع بقايا األطعمة 
لديك في عربة 

المخلفات العضوية 
الخضراء. 

أعد تدويرهاضعها مع القمامةضعها مع القمامة

ال تضعها مع المخلفات العضوية

 ال تستخدم أكياس البالستيك العادية. 
 ال يقبل إال البالستيك المعتمد من معهد BPI، وكذلك األكياس الورقية أو الجرائد.

قمامة
BASURA垃圾 RÁC

المواد غير القابلة إلعادة التدوير، والمواد غير الخطرة

مخلفات 
الحيوانات 

األليفة

المالبس المستعملة

تبرع بالمالبس المستعملة 
ذات الحالة الجيدة ألحد 

محالت المالبس المستعملة 
أو أحد معارض المالبس 
 الخيرية. ابحث عن واحد 

قريب منك على 
recyclewhere.org

 csnorthbay@wm.com 
510-613-8710

النفايات المنزلية الخطرةأعد تدويرهاضعها مع المخلفات العضوية

حافظ على نظافة شوارعنا. ضع قمامتك في أكياس.

اطو ألواح الورق المقوى ولفها بحيث تكون مساحتها 
أقل من 3×3 أقدام. ضعها بجوار العربة.

إعادة التدوير
RECICLAR回收 TÁI CHẾ

 الزجاجات الفارغة، والحاويات المعدنية، والبالستيكية 
 وصناديق المشروبات وصناديق الصابون، والورق النظيف والورق المقوى

 حيوان أليف
قمامة

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

ضع البطاريات هنا.

ضعها مع القمامةضعها مع القمامة

البطاريات المستعملة 
وزيوت المحركات

ضع البطاريات المنزلية  القديمة 
في حافظة بالستيكية محكمة الغلق 
 فوق عربة أو صندوق القمامة. *   
 * غلف جميع بطاريات العملة بشريط الصق

ضع عبوات إعادة تدوير زيوت 
 المحركات بجوار العربة. 
 CWS واتصل بشركة  

للحصول على عبوة مجانية. 

ضعها مع المخلفات العضوية

ال تضعها في صناديق القمامةال تضعها في صناديق إعادة التدوير

يوجب مشروع  قانون الوالية AB لعام 1841 االستعانة بإحدى خدمات إعادة التدوير للمساكن المكونة من خمس وحداٍت أو أكثر.

ال تضع أكياس بالستيك. اجعل إعادة التدوير سلسة.

ال تلِق بالدهون، والزيوت، والشحوم، في البالوعات!
الدهون والزيوت والشحوم هي جزء طبيعي من غذائنا. الدهون والزيوت والشحوم تشمل: 

زيوت الطهي، والزبد، ومنتجات األلبان، والصلصات ومرق السلطة. الدهون والزيوت 
 والشحوم تسد خطوط الصرف وقد  تسبب طفًحا في هذه الخطوط داخل عقارك أو حيك 

أو في بلدة إيست باي.

اتبع هذه اإلرشادات الصادرة عن اإلدارة المحلية بمدينة أوكالند  وبلدة إيست باي

 ُصبَّ الدهون والزيوت والشحوم الباردة في علبة لبن فارغة أو أي حاويٍة 	 
مصنوعٍة من ورٍق مقوى

أزل الدهون والزيوت والشحوم المتبقية  بكشط األواني المتسخة بالدهون وإزالة الزيوت 	 
بالمناشف الورقية

تخلص من هذه المواد في عربة المخلفات العضوية. للتخلص من الكميات الكبيرة من زيوت الطهي المستعملة، أو 	 
www.oaklandnet.com/FOG للحصول على مزيد من المعلومات حول الدهون والزيوت والشحوم، زوروا موقع 

أو اتصلوا بالخط الساخن لخدمات البيئة باإلدارة المحلية لبلدة إيست باي 287-1651 (510).

أعد التدوير بصورة صحيحة – تجنب رسوم التلويث اإلضافية

عندما تضع المواد الصحيحة في العربة الصحيحة فإنك تستفيد وتفيد مجتمعك وتحمي البيئة كذلك. عندما تضع 
المواد الخطأ  في إحدى العربات، فإنها من الممكن أن تضر البيئة وأن تؤذي العمال. 

يمكن أن  تميز العربات المخصصة للملفات العضوية أو إعادة التدويربملصق إذا عثر بداخلها على مواد غير 
المخصصة لها (مثال معروض ألحد الملصقات). انظر أدناه لالطالع على حاالت فرض الرسوم اإلضافية.

يوجب مشروع قانون الوالية   AB لعام 1826 االستعانة بإحدى خدمات تجهيز األسمدة العضوية للمساكن المكونة من خمس وحدات أو أكثر.

معلوماٌت إضافية حول المخلفات العضوية

خدمة نقل األشجار إلعادة التدوير مجاًنا في العطالت
تجمع األشجار على جانب الطريق خالل أول أسبوعين من يناير في أيام الخدمة المعتادة. 

تقبل األشجار النظيفة فقط:

 ال تقبل األشجار المغطاة بمساحيق الثلج االصطناعي أو المربوطة بأعمدة التثبيت 	 
أو أي من أعمال الزينة.

ع األشجار بأطوال تقل عن 4 أقدام.	  يجب أن تقطَّ
في حال فوات مدة تجميع األشجار خالل العطلة، اتبع تعليمات  التعامل مع مخلفات 	 

الحدائق المنزلية الزائدة أدناه.

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

مخلفات الحدائق المنزلية الزائدة
اربط الفروع أو اجعلها حزًما (بحيث يقل طولها عن 4 أقدام ويقل عرضها عن 6 بوصات)	 
 استخدم األكياس الورقية الكبيرة المتاحة في معظم 	 

 متاجر المعدات (أو ابتعها مباشرة من شركة   إدارة النفايات).
استخدم  حاوية إضافية من عندك (بحيث ال تتعدى 75 رطاًل أو تحوي أتربة).	 
ضعها جانب عربة المواد العضوية  لجمعها.	 

 مالحظة: تحتسب  رسوم تجميع إضافية على  األكياس البالستيكية المحتوية على 
مخلفات نباتية. 

يجوز لمتعهد الخدمة رفض استالم العربات المحتوية على مواد غير المخصصة لها، وله أن يطالب  برسوم إضافية من جراء تلويث 
OaklandRecycles.com العربة في حال قام بالتعامل معها. اعرف المزيد على موقع

2-1 الواقعة
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 خالل 6 شهور بعد 
الواقعة األولى

 4   
 خالل 6 شهور بعد 

الواقعة الثالثة

 5+   
 خالل 6 شهور بعد 

الواقعة الرابعة

50  دوالًرا50  دوالًرا25  دوالًرا0  دوالرالنتيجة


