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سطل جدید، گم شده و یا دزدیده شده
 اگر نیاز به یک سطل جدید دارید و یا سطل خانه تان نیاز به تعمیر دارد لطفا با ما به متاس

شوید

 اگر سطل خانه تان برای خالی کردن از خالی کردن خطا خورده

 بود و خالی نشده باشدسطل ها زباله بین ۵ صبح تا ۹ شب خالی میشوند. اگر
 سطل خانه شام تا فردای روز که قرار سطل شام خالی شود خالی نشد لطفا با ما در متاس

شوید

جایگزینی سطل
 سطل های خانه تان را در حدود یک مرت و آشکار از درختان، موتر ها، پایه های برق و دیگر

موانع در جدول کنار پیاده رو بگزارید

سطل ها روی شان سمت رسگ باید باشد و دست گیره و تایر سطل سمت خانه تان باشد

مناطق بین شهری
 لطفا سطل خانه تان را در جدول طبیعت یا پیاده رو ۱۰ تا ۱۰۰ سانتی دور از جدول همراه

دستگیره و تایرش سمت خانه تان بگزارید

  مناطق اطراف شهری و مزارع
 سطل خانه تان را ۱.۵ تا ۲ مرت از لبه رسگ اصلی که دستگیره و تایر سطل سمت خانه تان

 باشد قرار دهید

 خدمات سطل های آشغال،
 سطل های بازیافتی جدول
کنار پیاده رو
 اطالعات در باره خالی کردن و جمع آوری
سطل های کنار جدول پیاده رو خانه تان

طبقه بندی و مرتب سازی
 ما برای تجارت ها و خانه های که در درون ناحیه شهرداری ملجورا میباشند خدمات

 سطل جدول کنار پیاده رو را ارائه میدهیم. سیستم ۳ سطل ما برای این طراحی شده

 که به شام کمک کند تا درست مدریت آشغال ها و وسائل که قابلیت دوباره استفاده

 میشوند را داشته با شد و از همدیگر جدا، مرتب سازی اشغال ها برایرتان آسان گردد و

 هر چه که در توان باشد که آشغال را از لند فیل که جای برای انداخنت آشغال های شهر

ملجورا میباشد دور نگه داریم

کدام سطل در کدام روز ؟

اورگانیک، طبیعی، گیاهی و غذایی

 هر هفته توسط شهر داری ملجورا خالی میشود از کنار

جدول پیاده رو

 وسائل که برای قابیلیت دوباره استفاده شدن دارد

 ))ریسایکل

 هر دو هفته توسط شهر داری ملجورا خالی میشود از کنار

جدول پیاده رو

سطل آشغال

 هر  دو هفته توسط شهر داری ملجورا خالی میشود

از کنار جدول پیاده رو

  شام میتوانید از طرق ویب سایت ما و یا از طرق استفاده برنامه موبایل

Loddon Mallee Waste Info App لودن میلی ویست انفو 

 برنامه معلومات جمع آوری آشغال شهر ملجورا برسی کنید تا بیبینید که کدام روز سطل

 شام جمع آوری میشود

 

تا مطمنئ شوید که سطل خانه شام خالی میشود
 یک شب قبل از وقت خال کردنش و یا تا پیش از ۵ صبح روز جمع آوری هامن سطل، •

سطل درست خانه تان را بیرون در جدول کنار پیاده رو بگزارید

 سطل خانه تان را بیش از اندازه پر نکنید – مطمعین سازید که رس پوش سطل بسته •

میشود

 سطل خانه تان را موقع بیرون گذآشنت برای خالی کردن دور از موتر های پارک شده، •

پایه های برق، درختان و صندوق نامه ها بگزارید

چیزی درست را در سطل درست بگزارید •
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کارتن
 کارتن شیر و جوس

 جگ و بوتل های شیشه ای

قوطی های آلومینیوم  و آهنی

پتنوس زر ورق و گازی

 بوتل ها و قوطی های پالستیکی
سخت

 روزنامه ها و مجالت

 نامه ها، پوش نامه ها و دیگر کاغذ های
 تبلیغاتی

 پوشک و وسائل بهداشتی
زنانه ای

کیسه و پالستک آشغال

پولیسرتاین و پنبه و پخته

پالستک های نرم

 طبیعی، خوراکی، سبزی و آشغال های که قابلیت منحل شدن به

خاک را زود دارند

آشغال و باقی مانده اجناس بدرد نخور دوباره که استفاده شوند و بازیافتی

اضافه های سیگار

پیاله یک بار مرصف قهوه خاک و آشغال جارو برقی

 شیشه های شکسته و خراب

شده

 شام میتوانید راهنامی ا تا ی که چی چیز را در کدام سطل بیندازیم را از ویب سایت ما

  که در پایین نوشته شده و یا از برنامه موبایل ما دریافت مناید
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نان و دانه ها

تخم و پوست تخم

 میوه، مغز و سبزیجات

فاضالب حیوانات، موی و پر

  بوکس و پوش

 خلته پالستکی که قابلیت منحل شدن به خاک
را دارد

چای و قهوه

 سبزی ها، برگ، شاخه های کوچک
و علف

پنیر و ماست

 گوشت، غذای دریایی و استخوان
ها

روزنامه و کاغذ


