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قم بوضعها دائ ًما في عربة إعادة التدوير
المخصصة بجانب الرصيف

بيان الخدمة لعام 2023

الطعام ال ُمعلب وعلَب المشروبات

الزجاجات واألباريق البالستيكية
(عليها األغطية)

مقاطعة Fairfax
برنامج إدارة النفايات الصلبة

معلومات االتصال
ورق مختلط وورق مقوى

علب الكارتون

خدمة العمالء
اإلبالغ عن مشاكل الخدمة أو عمليات التجميع الفائتة في يوم العمل
التالي في الساعة  4:30مسا ًء على
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/solid-waste-feedback-form
اتصل بالرقم  ،703-802-3322الهاتف النصي  711أو إرسال بريد
إلكتروني على DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov

أشياء ال تقم بوضعها أبدًا في عربة إعادة التدوير
المخصصة بجانب الرصيف

األكياس البالستيكية واألغلفة
ووسائد التعبئة

الورق الممزق

الحقن والمخلفات الطبية

عبوات تغليف مختلطة

الحفاضات

الشماعات والخراطيم والكابالت

األكواب واألوعية السفرية المصنوعة
من مادة الفوم والبالستيك

المالبس

البطاريات

Department of Public Works and Environmental Services
Solid Waste Management Program
12000 Government Center Pkwy, Ste 458
Fairfax, VA 22035

الزجاج

أكياس الطعام واألغلفة

يفتح مركز خدمة العمالء من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 7:30صباحً ا حتى الساعة  4:30مسا ًء ماعدا أيام العطالت التي
تراعى من قبل المقاطعة.
الموقع اإللكتروني
امسح رمز االستجابة السريع للوصول إلى صفحة
الويب الخاصة بإعادة التدوير وجمع النفايات في
مقاطعة .Fairfax
الطقس القاسي/حالة الطوارئ
قد يتم تعليق جمع النفايات وإعادة التدوير في األحوال الجوية القاسية أو
حاالت الطوارئ.
جدول العطالت
يتم توفير خدمات جمع النفايات وإعادة التدوير وجمع النفايات العشبية
وعمليات الجمع الكبيرة بانتظام في جميع أيام العطالت باستثناء يوم عيد
الميالد.

Department of Public Works
and Environmental Services
(قسم األشغال العامة والخدمات البيئية)

أساسيات الخدمة
•العربات الرمادية مخصصة للنفايات المنزلية فقط.
•العربات الزرقاء مخصصة للمواد القابلة للتدوير فقط.
•جهّز عرباتك بحلول الساعة  6صباحً ا في يوم التجميع الخاص بك وقم
بإفراغها في غضون  24ساعة بعد التجميع.

جمع نفايات الفناء
•يجب تجميع نفايات الفناء (الحشائش واألوراق والقصاصات) من  1مارس
وحتى  24ديسمبر من كل عام بشكل منفصل.
•يجوز لك استخدام أكياس نفايات الفناء القابلة للتحلل أو حاويات متينة
مخصصة لنفايات الفناء.

•لن يتم جمع سوى النفايات الموجودة في العربة الصادرة من قبل
المقاطعة.
•اتصل بخدمة العمالء للحصول على مزيد من المعلومات حول
الخدمات اإلضافية على موقع www.fairfaxcounty.gov/
publicworks/recycling-trash/trashrecyclingcontainer-request

•نفايات عشبية/األغصان—عدم وجود ألواح خشب! عدم وجود الخيزران!
•العناصر الكبيرة—األثاث وألواح الخشب والسجاد والمفارش والخيزران
•النفايات اإللكترونية—الهواتف وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر
والملحقات والكاميرات

•السوائل بما في ذلك مياه الصرف الصحي ونفايات الصرف الصحي

•األجهزة المعدنية وعناصر معدنية أخرى

•النفايات الخطيرة بما في ذلك ،الطالء والزيت واألسبستوس والنفايات
الكيميائية األخرى والبطاريات

•حطام البناء والهدم (حائط جاف ،ألواح ،مواد التسقيف ،مواد العزل،
الخرسانة)
•جثث الحيوانات
•الزجاج المكسور (يجب وضعه في صندوق/تغليفه بشريط الصق ووضع
ملصق "زجاج" عليه)
•النفايات الطبية ذات المخاطر البيولوجية

مواقع الحاويات األرجوانية

من أجل دواعي السالمة ،يجب أن يكون هناك  20قدمًا من الخلوص من جميع
الجوانب (بما في ذلك المذكور أعاله) .ال تضع حطام تحت أسالك المرافق أو
فروع األشجار.
•األجهزة التي تحتوي على غاز تبريد

المواد المرفوضة

•قطع غيار السيارات واإلطارات

تشمل خدمتك خمس [ ]5شاحنات صغيرة خاصة مجانية لمساحة  2ياردة
مكعبة أو أقل .قم بجدولة شاحنة صغيرة خاصة عبر اإلنترنت أو عن طريق
الهاتف .يجب فصل األكوام حسب النوع (فرشاة فقط أو معدن فقط ،ليست
مختلطة).

أنواع الشاحنات الصغيرة:

هناك أشياء ال تخص عربات نفاياتك أو عربات إعادة التدوير الخاصة بك.

•األسطوانات المضغوطة (أي حجم)

شاحنة صغيرة خاصة

للحصول على مزيد من المعلومات ،قم بزيارة
•يمكن ربط كميات صغيرة من نفايات الفناء في حزم (ال يزيد طولها عن
 4أقدام وال يزيد وزنها عن  50رطالً).

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/special-pick-up

•يجب أال يتجاوز قطر الفروع  6بوصة.
•ال تشمل نفايات الفناء التربة أو الغطاء العضوي أو المرج أو الجذوع أو
األشجار بأكملها أو الفروع الكبيرة أو األغصان أو الغازات أو الخيزران.
•يُرجى عدم استخدام أكثر من  10أكياس.
•يجب تخصيص أكثر من  4حزم من نفايات الفناء المربوطة للشاحنة
الصغيرة الخاصة.

إعادة التدوير في FAIRFAX

ابق على اطالع
سجل الدخول للحصول على أحدث المعلومات عبر البريد اإللكتروني
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/trash-collection-e-updates

قم بإعادة تدوير الزجاجات واألوعية في مواقع تسليم الزجاج المناسبة الخاصة بنا.
www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass

يتم تصميم رسالة إخبارية إلعادة التدوير في  Fairfaxلمن يريد تقليل النفايات
والعيش بصورة أكثر استدامة .يمكنك التسجيل على موقع
مقاطعة  ،Fairfaxمنشور خاص بوالية فيرجينيا ،أغسطس 2022
لطلب هذه المعلومات بتنسيق بديل ،اتصل بالرقم  ،703-324-5230الهاتف
النصي 711

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recyclingtrash/subscribe-fairfax-recycler

