
إخطار رسمي

تجميع المواد 
العضوية على 
جانب الطريق

يقوم DSNY بجمع المواد 
العضوية  — فضالت الطعام 

ونفايات الحديقة—  لتحويلها إلى 
سماد عضوي أو طاقة نظيفة.

 ابحث عن جدول الجمع الخاص بك بزيارة
nyc.gov/organics أو االتصال بالرقم 311.
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 المعادن، الزجاج، البالستيك، الكارتون،
الورق النظيف + الورق المقوى

القمامة
 األكياس البالستيك، األغلفة، نفايات الحيوانات
 األليفة، النفايات الطبية، الحفاضات ومنتجات

العناية الشخصية

فضالت الطعام الفاكهة، الخضروات، اللحوم، العظم، منتجات األلبان، الطعام الجاهز

الورق المتسخ بالطعام مناديل المائدة، أكياس الشاي، األطباق، فالتر القهوة

أوراق الشجر + نفايات الحديقة النباتات، القصاصات، الغصون الصغيرة، العشب

ضع عناصر كهذه في سلة المهمالت البنية لديك.

قم بزيارة nyc.gov/organics لمشاهدة األسئلة الشائعة ومقاطع الفيديو.

ال ال



فقط ثالث خطوات بسيطة!

إليككيفية االنضمام إلى البرنامج.
المباني السكنية الصغيرة

يوفر DSNY لسكان نيويورك الذين يعيشون في مباني سكنية صغيرة )منازل األسر 
المفردة التي تضم حتى تسع شقق( سلة مهمالت بنية مجانية وصندوًقا للمطبخ.

المباني األكبر والمربعات السكنية التجارية
هل تعيش في مبنى يضم 10 شقق أو أكثر أو في مربع سكني تجاري؟ يستطيع المبنى 

الخاص بك الحصول على سالت المهمالت البنية المجانية وخدمة تجميع المواد العضوية 
كذلك! اطلب من مدير المبنى تسجيل االشتراك على nyc.gov/organics أو االتصال 

بالرقم 311.

مواقع ترك فضالت الطعام
إذا كان المبنى الذي تقيم به’ال يتلقى خدمة جمع المواد العضوية على جانب الطريق، 

يمكنك أخذ فضالت الطعام إلى مواقع الترك عبر األحياء الخمسة. قم بزيارة 
nyc.gov/organics أو االتصال بالرقم 311 للتعرف على مواقع وأنواع فضالت 

الطعام المقبولة.

التلق’فضالت الطعام ونفايات الحديقة في سلة 
المهمالت.

يجمع قسم الصرف الصحي بمدينة نيويورك 
)DSNY( فضالت الطعام ونفايات الحديقة 

لتحويلها إلى سماد عضوي. ينشئ السماد 
العضوي التربة الصحية التي تغذي النباتات. 
نقوم’كذلك بتحويل فضالت الطعام إلى طاقة 

نظيفة متجددة.
نقوم’بالمشاركة كذلك! يقدم DSNY السماد 

العضوي المجاني لرعاية األشجار في 
الشوارع وأحداث التوزيع.

.nyc.gov/organics قم بزيارة

•  قم برش بيكربونات الصودا في صندوق المطبخ أو قم بتخزين 
الفضالت في الفريزر لمنع انبعاث الروائح.

•  قم بتبطين الصندوق بكيس معتمد قابل للتحويل إلى سماد 
عضوي أو كيس ورقي.

 •  عند شراء األكياس القابلة للتحويل إلى سماد 
عضوي، ابحث عن هذا الشعار: 

 اجمع فضالت الطعام، الورق المتسخ بالطعام والنباتات في أي صندوق أو 
كيس بمنزلك. 1

•  إذا كنت تجمع أوراق األشجار ونفايات الحديقة’فال تضعها في 
سلة المهمالت البنية، ولكن ضعها في كيس جمع األعشاب 

الورقية وورق األشجار أو في صندوق غير مبطن.
•  احزم الغصون الصغيرة بخيط.

  ذا برونكس وكوينز: نظًرا للحجر بسبب الخنفساء اآلسيوية طويلة-القرن، 
فال يتم جمع األفرع الكبيرة. قم بإخطار قسم الحدائق أو اتصل على الرقم 

311 للتخلص منها.

.nyc.gov/organics راجع جدول الجمع على  •

3 ضع المواد العضوية على الرصيف في الليلة السابقة لجمعها.

•   يكون تبطين السلة بكيس بالستيك أو ورقي قابل للتحويل إلى 
سماد عضوي هو األفضل. يمكنك كذلك استخدام طبقة مبطنة 

بالستيكية شفافة.
•  اشطف السلة وصندوق المطبخ حسب الحاجة.

•  تأكد من إحكام قفل وغلق السلة.

أفرغ المواد العضوية في سلة المهمالت البنية. 2
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