
مدينه ريفير
العمده براين أريجو 

قائمه سنه 2022 لجمع القمامة
وإعادة التدوير ونفايات الفناء

لسنه 2022 العام)  نتيجه  ) التقويم  في  القمامه  مواعيد  يتضمن 

فات يوم االلتقاط؟  الي أسئلة؟  مكتب ريفير 311 هنا للمساعدة. 

 اطلب 1-1-3 (أو 781-286-8311).

 

علي تليفونك المحمول  City of Revere Trash قم بتنزيل التطبيق 

.لعرض الجداول وتلقي التنبيهات ومعرفة ما يجب إعادة تدويره

 

 قم بزيارة 

www.revere.org/trash

لعرض سلة المهمالت المخصصة وإعادة التدوير وتقويم نفايات الِفناء  او 

حديقتك بناًء عىل عنوانك



لنتحدث عن إعادة
التدوير

ضع فقط العناصر أدناه بشكل فضفاض في عربة إعادة التدوير البني الخاصة

بك ،

 I :فارغ و مشطوف 

 

 علب األطعمة والمشروبات ، صواني رقائق األلومنيوم ، علب الفطائر

 الزجاجات و القنينات

 الزجاجات البالستيكية واألباريق واألحواض (مع األغطية)

 الورق والصحف والمجالت وصناديق الكرتون المسطحة

 

 نصائح مفيدة:

 ال تفرط في ملء العربات - يجب أن تغلق األغطية

 يجب أال تكون األكياس بجانب البرميل عىل األرض

 

www.revere.org/textiles المالبس والشراشف للتبرع؟ قم بزيارة 

 لجدولة يوم اللتقاط هذه االغراض من علي الرصيف.

اعادة التدوير سهله 1,2,3 
تعرف عىل ما يجب رميه:

ألست متأكًدا مما هو قابل إلعادة التدوير؟ قم بزيارة

 www.revere.org/trash

Revere Trash أو قم بتنزيل التطبيق علي تليفونك المحمول

لزيارة معالج النفايات.

فارغ ونظيف وجاف:

حافظ عىل جميع المواد القابلة إلعادة التدوير خالية من

الطعام والسوائل.

ال تضعها في حقيبة:

ال تضع أبًدا المواد القابلة إلعادة التدوير في حاويات أو

أكياس (حتى الورق!).
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دعونا نتحدث عن نفايات الفناء او الحديقه

كيف تتجنب الغرامات

يتم جمع نفايات الفناء كل أسبوعين في يوم القمامة

المعتاد ، بدًءا من األسبوع الذي يبدأ في 28 مارس

وينتهي في األسبوع الذي يبدأ في 19 ديسمبر في

األسبوع األحمر فقط. راجع تقويم النفايات وإعادة التدوير

ونفايات الفناء القابل للفصل لعام 2022 عىل

www.revere.org/trash لالطالع عىل قوائم التقاط

النفايات في األسبوع األحمر.

يمكنك استخدام أي أكياس ورقية بنية اللون تم شراؤها من متجر

األجهزة المحلي أو يمكنك طلب ملصق (Yard Waste)اوما يسمي

مخلفات الفناء عبر 1-1-3 والذي يمكن وضعه عىل أي برميل قمامة

قياسي. يجب أن يكون ملصق نفايات الفناء مرئًيا من الشارع.

تتكون نفايات الفناء من الفرشاة واألوراق والعشب ومواد أخرى سهلة

التجريف. يجب أال يزيد قطر الفرشاة عن 3 بوصات وال يزيد طولها عن 4

.أقدام. يجب أال يزيد وزن كل حاوية من نفايات الفناء عن 50 بوند

يجب أن تكون جميع األغطية مغلقة

تماًما

يجب أن تكون جميع المهمالت في

عربات زرقاء مزودة من قبل المدينة

فقط (باستثناء األسابيع الزائدة)

ال أكياس قمامة عىل األرض

ال توجد أكياس قمامة أعىل العربة

يجب أن يكون لجميع العناصر كبيرة

الحجم تصريح -

www.revere.org/permitting

ضع العربات بعد الساعة 5 مساًء.

اليوم السابق ليوم القمامة الخاص

بك



لنتحدث عن العناصر الضخمة

استالم العناصر الضخمة عبر اإلنترنت اآلن عبر موقع المدينة
اإللكتروني

www.revere.org/permitting

:أمثلة عىل العناصر كبيرة الحجم

الطاوالت

األرائك

دراجات

كراسي جلوس
مقاعد االريكة

مكاتب  

رفوف

طاوالت قهوة

الطاوالت

الجانبية

المرايا

سرير

صناديق الربيع

المراتب

أثاث الحديقة

الشوايات

الثالجات

هناك قائمة كاملة وأسعار لجميع العناصر علي الموقع

www.revere.org/bulky

ساحة األشغال العامة
.321R Charger St الواقعة في  عنوان DPW ساحة

مفتوحة للمقيمين للتخلص من األشياء الضخمة في يوم السبت األخير من 

كل شهر من الساعة 7 صباًحا حتى 12 ظهًرا. يمكنك زيارة

 www.Revere.org 

للحصول عىل قائمة بالعناصر المؤهلة واألسعار. نقبل النقد والشيكات فقط

في هذا الموقع. يرجى مالحظة أنه من المتوقع أن يبدأ البناء في هذا الموقع

في عام 2022. اتصل بالرقم1-1-3 أو قم بزيارة

 www.revere.org/trash

.للحصول عىل التحديثات 

براميل إضافية
يمكن شراء عربات سلة المهمالت وإعادة التدوير مقابل 75.00 دوالًرا للعربة

عبر موقع المدينة www.Revere.org/permitting. يمكنك أيًضا طلب ملصق

إعادة التدوير من خالل 1-1-3 والذي يمكن تطبيقه عىل أي عربة قمامة

قياسية (بغطاء محكم) تم بشراؤه من متجر األجهزة المحلي. يجب أن يكون

ملصق إعادة التدوير مرئًيا وواضح في  الشارع.


