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خدمات جمع آوری زباله های شاروالی دندینانگ کالن Greater
 Dandenongبرای ساکنین شهر
همه خانه های مسکونی باید سه نوع سطل چرخدار داشته باشند3

City of Greater Dandenong’s Waste Services for
Residents
All residential properties should have three wheelie bins:

سطل با درپوش سرخ
سطل با درپوش سرخ برای زباله های خانگی است و هر هفته این زباله ها جمع آوری می
شوند .این سطل  215لیتری است .همه زباله ها باید در خریطه ها گذاشته و درون سطل
قرار گیرد تا به جدار سطل نچسبد و از بوی بد آن هم ممانعت شود .اطمینان یابید که زباله
های خانگی شما که روانۀ محل های دفن زباله می شوند در حد اقل باشند و هرچه را که
بتوان بازیافت کرد در سطل بازیافت ها قرار دهید.

Bin with the red lid
The bid with the red lid is for household rubbish and is collected weekly
This standard bin is 120 litres. All rubbish should be bagged to prevent it
from getting stuck inside the bin and also to prevent odour. Make sure you
minimise things going into this bin and then to landfill by placing your
recyclables into the recycling bin.

سطل با درپوش زرد
سطل با درپوش زرد برای زباله های بازیافت شونده خانگی هستند و هر دو هفته یک بار
جمع آوری می شوند .اندازۀ سطل استندارد  145لیتر است .نباید خریطه های پالستیکی،
مواد خوراکی ،یا سایر زباله ها را در این سطل گذاشت .سطل های بازیافت به طور
تصادفی بررسی می شوند تا یقین حاصل شود که با زباله های غیر بازیافت شونده آلوده
نشده باشند.

Bin with the yellow lid
The bin with the yellow lid is for household recycling and is collected
fortnightly. The standard bin is 240 litres. No plastic bags, foods or other
waste can be put in this bin. Recycling bins are randomly checked to
ensure they are not contaminated.

مواد بازیافت شونده را برای ساختن انواع چیزها به کار می برند و باعث می شود مواد
اولیه کمتری مصرف شود .بازیافت خوب به این معنی است که زباله های کمتری روانه
محل های دفن زباله شده ،و محیط زیست برای نسل حاضر ونسل های آینده بهتر می شود.

Recycled materials are used to make a range of things and avoids using up
more raw materials. Good recycling means less waste to landfill, a better
environment for now and for future generations.

سطل با درپوش سبز
سطل با درپوش سبز برای زباله های باغی خانه است و هر دو هفته یک بار و هفته ای
غیر از هفته جمع آوری سطل بازیافت شونده ها جمع آوری می شود .نباید خریطه های
پالستیکی ،مواد خوراکی ،یا سایر زباله ها را در این سطل گذاشت .سطل زباله های
باغی را به طور تصادفی بررسی می کنند تا یقین حاصل شود آلوده نشده باشند .محتوای
سطل زباله های باغی تبدیل به کمپوست می شود و برای بهبود خاک در زراعت به کار
می رود .اگر بازچرخ به خوبی صورت گیرد به این معنی است که زباله های کمتری
روانه محل های دفن زباله شده ،و محیط زیست برای نسل حاضر ونسل های آینده بهتر می
شود.

Bin with the green lid
The bin with the green lid is for household garden waste and is collected
fortnightly on the opposite fortnight to recycling bin. No plastic bags, foods
or other waste can be put in this bin. Garden waste bins are randomly
checked to ensure they are not contaminated. Your garden waste is
recycled into compost and used to improve soil for agriculture. Good
recycling means less waste to landfill, a better environment for now and for
future generations.

جمع آوری اشیاء دور ریختنی کالن وزن

Hard Waste Collection
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هر خانوار استحقاق این را دارد که یک بار اشیاء دور ریختنی آن ها در تاریخی که مناسب
آن ها باشد و با گرفتن وقت قبلی ،جمع آوری شود .این اشیاء شامل تشک ،فلزات دور
ریختنی ،سامان های خانگی سفید معمول در مطبخ و غیره ،شیشه ،و الوار (چوب) می
باشند .اگر اشیاء دور ریختنی کالن دارید ،و می خواهید ببرند ،به  9721 1915زنگ
بزنید و وقت معین کنید .هنگام معین کردن وقت ما ترجیح می دهیم که این اشیاء را از
حویلی خانۀ شما بگیریم .این کار به شما اجازه می دهد همۀ این اشیاء را در زمانی که
برایتان مناسب باشد روی هم تلنبار کنید .اگر چنین کاری میسر نباشد و بخواهید روی
چمن سرک بیرون خانه شما این چیزها را بریزید ،اطمینان یابید که کمتر از  01ساعت
مانده به وقت معین شده برای جمع آوری این کار را بکنید.
اگر بیش از یک بار در سال به این کار ضرورت داشتید می توانید تقاضا کنید و مصارف
آن را پرداخت نمایید.
اگر کدام سوالی داشته باشید ،و یا هم میخواهید که به یکی از این خدمات دسترسی یابید،
از طریق تلیفون شماره  8571 1000با شاروالی دندیناگ کالن تماس بگیرید .اگر
ضرورت دارید که به زبان خود تان با کسی صحبت کنید ،از طریق تلیفون شماره 13 14
 50با  TISتماس بگیرید و از آنها بخواهید که ارتباط شما را با  8571 1000برقرار
نمایند.

Households are entitled to one hard waste collection per year, which they
can book on a date suitable. Hard Waste includes mattresses, scrap metal,
whitegoods, appliances, glass and timber. If you have hard waste you want
removed, call 9721 1915 to book the collection. When making your booking
we prefer that you elect to have your collection undertaken from inside your
property. This will allow you to gather the items for collection into a pile
when it suits you best. If this is not possible and you need to have your
items collected from the naturestrip.please make sure you do not put the
hard waste on the nature strip any sooner than 72 hours before it is booked
for collection.
You can also choose to pay for extra hard waste collections, if needed.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If you
need to speak to someone in your own language contact TIS on 13 14
50 and ask them to connect you to 8571 1000.

