
أطيب التهاين عىل املسكن الجديد!
إن هذه هي الطريقة التي نتخلص به من النفايات يف بلديتنا.



Diftar ديفتار
إن بلدية فالفايك Waalwijk هي ’بلدية ديفتار diftar‘. إن كلمة 

ديفتار diftar هي اختصار للرسوم املتغرية. أنك كساكن يف بلديتنا، 

فإنك تدفع مبلغ نصف سنوي كرسوم إلستخدام الخدمات. و إىل 

جانب ذلك، فإنك تدفع أيضا مقابل عدد املرات التي تضع فيها 

الحاوية الرمادية أو الخرضاء اللون يف الخارج أو التي تقوم بها بإلقاء 

املخلفات يف الحاوية املوجودة فوق أو تحت األرض.

 كام أنك تدفع مبلغا أيضا عىل وزن الحاويات و الحاوية املوجودة 

فوق األرض. إن هذا النظام وفقا للمبدأ القائل ’الدفع ملن يلوث 

و التوفري ملن مينع التلوث‘. إذا قلت عدد املرات التي تخرج بها 

النفايات املتبقية، فإنك تدفع أقل أيضا.

إن الهدف من نظام دفتار diftar هو الحد من كمية النفيات 

املتبقية و الحث عىل إعادة تدوير املخلفات.

 لقد انتقلت للسكن إىل أو داخل نطاق بلديتنا. و عىل األرجح، فإنك تقوم يف الوقت الحايل بعمل إصالحات يف املسكن أو رمبا تكون مشغول بتجديد بناء املنزل. 

إن فرتة تغيري املسكن عادة ما تكون فرتة مزدحمة باألحداث و التوترات، حيث يكون عليك التفكري يف الكثري من األمور يف الوقت ذاته. توجد حاويتني بجوار منزلك. 

إنهام خاصني باملبني. إن احداهام حاوية رمادية اللون و هي مخصصة لبقية النفايات و األخرى حاوية خرضاء اللون مخصصة لنفايات الخرضوات و الفاكهة و 

 الحديقة )GFT-afval(. لن ميكنك استخدام الحاويات أو بطاقة املخلفات الخاصني بك إال بعد تسجيلك يف العنوان الجديد. وإن مل تفعل ذلك، فلن تعمل 

أي منهام. يسعدنا أن نخربك عن ’قواعد إلقاء املخلفات‘ الخاصة بنا. 

و بالطبع: نتمنى لك إقامة سعيدة يف املسكن الجديد!

PMD نفايات عبوات

)عبوات بالستيكية أو عبوات معدنية/علب قصدير أو صناديق 

الكرتون الخاصة باملرشوبات( يجب إلقاء العبوات البالستيكية و 

العبوات املعدنية )علب القصدير( و كراتني املرشوبات )PMD( يف 

األكياس الخاصة بنفايات الـ PMD. إننا نقوم بجمع هذه األكياس 

مرة كل أسبوعني. عليك ان تربط هذه األكياس إلغالقها جيدا.

األوراق
 تقوم معظم اإلتحادات يف بلديتنا بجمع األوراق و الكرتون 

 مرة كل شهر. سيقومون يف بداية كل موسم بتوزيع نرشة 

 إعالنية تتضمن تواريخ جمع األوراق. ستجد يف موقع

 AfvalWijzer و يف دليل املخلفات www.mijnafvalwijzer.nl

جميع األيام التي يتم بها جمع األوراق من الحي الذي تقطن به. 

احرص عىل أال تتطاير األوراق يف الهواء. إن حزم الورق التي تزيد 

وزنها عن 20 كجم تعترب ثقيلة و سيتعذر عليهم جمعها.

معالجة أنواع املخلفات 
املختلفة

إن بلدية فالفايك Waalwijk لديها أنواع مختلفة من املخلفات. إننا 

نقوم بجمع هذه املخلفات بطرق مختلفة.

ستجد املزيد من املعلومات عن معالجة األنواع املختلفة من 

 املخلفات وعن فصل املخلفات يف AfvalWijzer app أو يف 

www.mijnafvalwijzer.nl

انتبه: قم بتحديد الرمز الربيدي و رقم املنزل يف الشارع الذي تضع 

به املخلفات للجمع.



نفايات الخرضوات و 
الفاكهة و الحديقة

إن الحاوية الخرضاء اللون بجوار منزلك مخصصة لنفايات الخرضوات و 

الفاكهة و الحديقة )GFT-afval(. إننا نقوم بجمعها كل أسبوعني.

إذا كنت تعيش يف املناطق الواقعة خارج املدينة، فلن يكون لديك 

 .)GFT-afval( حاوية منفصلة لنفايات الخرضوات و الفاكهة و الحديقة

سيكون لديك الحاوية الرمادية اللون فقط لنفايات الخرضوات و 

الفاكهة و الحديقة )GFT-afval( و لبقية النفايات.

الكبرية املنزلية  النفايات 
نحن نقوم بجمع املخلفات املنزلية الكبرية يف يوم الجمعة كل أربعة 

أسابيع. اتصل بنا عىل هاتف رقم 683456-0416 أو قم بعقد 

waalwijk.nl موعد عرب اإلنرتنيت من خالل موقع

ميكنك يف موقع www.mijnafvalwijzer.nl معرفة املخلفات التي 

تندرج تحت املخلفات املنزلية الكبرية. ميكن الدفع ببطاقة البنك 

.)PIN( النقدية

النفايات بقية 
إن الحاوية الرمادية اللون املوجودة بجوار منزلك مخصصة لبقية 

النفايات. إننا نقوم بجمع مخلفات هذه الحاوية كل أربعة أسابيع.

و يف املناطق الواقعة خارج املدينة، فإننا نقوم بجمع مخلفات هذه 

الحاوية كل أسبوعني.

هل تسكن يف شقة أو مجمع سكني؟
يف هذه الحالة، فإنك ستجلب بقية مخلفاتك املنزلية إىل احدى 

حاويات النفايات املوجودة تحت األرض أو املخصصة لإلستخدام 

 املشرتك. ميكنك فتح الحاوية املوجودة تحت األرض ببطاقة 

نفايات خاصة.

من نفايات إىل مواد خام!

ميكنك وضع نفايات عبوات PMD و الورق بجوار املدخل الرئييس 

أو بجوار عمود اإللقاء الخاص بالحاوية املوجودة تحت األرض. 

ضع الكيس بجوار لوحة الغطاء.

ميكنك فتح الحاوية املخصصة لإلستخدام املشرتك مبفتاح خاص. 

ستجد البطاقة و املفتاح يف مسكنك الجديد.



i

الحاويات و بطاقة 
املخلفات و املفتاح

إن الحاويات و املفتاح الخاص بحاوية الجمع أو بطاقة املخلفات 

هم خاصني باملسكن. كام يجب أن تكون الحاويات فارغة. هل 

وجدت الحاوية ممتلئة عند دخولك مسكنك الجديد أو هل مل 

تجد بطاقة مخلفات أو مفتاح أو حاوية؟ قم باإلخطار عن ذلك 

 عرب MijnGemeente app أو اتصل بنا عىل هاتف رقم 

.0416-683456

هل ترغب يف استبدال الحاوية الرمادية اللون من سعة 140 لرت 

إىل سعة 240 لرت؟ ميكنك عمل ذلك باملجان خالل شهر من تاريخ 

تسجيلك. و بعد انتهاء هذا الشهر األول، فسيكون عليك دفع 

مثن استبدال الحاوية. ميكن للعائالت الكبرية العدد طلب حاوية 

رمادية اللون إضافية مقابل دفع مبلغا من املال و ذلك عرب الهاتف 

أو عرب اإلنرتنيت.

استبدال الحاوية أو 
حاوية إضافية

من الجيد أن تعرف
عليك أن تضع الحاويات بحيث تكون العجالت متجهة دامئا إىل الشارع.  •

 •   ضع )حاوية( املخلفات الخاصة بك يف املكان املخصص لجمع الحاويات قبل الساعة 7.30 صباحا يف يوم جمع املخلفات أو يف مساء 

 اليوم السابق إذا اقتىض األمر و ذلك بني الساعة 19.00 مساًء و 22.00 ليالً. ميكنك معرفة املكان املخصص لجمع املخلفات من 

صورة الحاوية البيضاء املوجودة عىل البالط. 

عليك أخذ حاويتك مرة أخرى إىل الداخل يف نهاية يوم جمع املخلفات عىل األقىص.  •

ال تقم بربط حبال أو أربطة البالستيك املقوى عىل يد الحاوية.  •

إننا لن نقوم بإفراغ الحاويات التي يتعدى وزنها 60 كجم أو التي يتعذر إغالق غطاءها.  •

 •  هل تستخدم كيس مخلفات للحاوية؟ قم يف هذه الحالة بطي الكيس إىل الداخل. إن ذلك من حقه ان يحول دون وقوع مخلفات 

بجوار الحاوية أثناء إفراغها.

إن طريق السري التي تسلكه شاحنات املخلفات املنزلية يتنوع يف بعض األحيان. و بالتايل، فإننا ال نصل كل أسبوع يف موعد ثابت محدد.  •

مركز إعادة التدوير 
Milieustraat

ابقى عىل علم بالتغيريات
ميكنك اإلطالع عىل التغيريات املؤقتة التي قد تطرأ عىل أيام جمع النفايات يف AfvalWijzer app، كام سيتم اإلعالن عنها يف الصفحة الخاصة بالبلدية يف املجلة األسبوعية لفالفايك Weekblad Waalwijk و عىل موقع

.www.waalwijk.nl/afval

األسئلة أو اإلخطارات
قم باإلخطار عرب MijnGemeente app أو عرب waalwijk.nl/melding. لألسئلة اتصل عىل هاتف رقم 0416-683456.

إن لدينا ’مركزين إلعادة التدوير‘. ميكنك هنا إلقاء مخلفاتك. إن 

مركز إعادة التدوير يف فالفايك Waalwijk هو األكرث توسعا يف 

أنواع املخلفات. ميكنك التوجه إىل مركز إعادة التدوير املوجود يف 

سربانج-كابيىل Sprang-Capelle للتخلص من أنواع محدودة من 

املخلفات. ميكنك الرجوع إىل دليل املخلفات AfvalWijzer ملعرفة 

أنواع املخلفات املجانية. ميكنك نقل أنواع املخلفات التي يجب 

إلقائها مقابل نقود إىل مركز إعادة تدوير املخلفات يف فالفايك 

Waalwijk بواسطة السيارة فقط. ميكنك هناك الدفع بواسطة 

ببطاقة البنك النقدية )PIN( فقط.

 مركز إعادة التدوير فالفايك 
Milieustraat Waalwijk

Weteringweg 29, Waalwijk

األثنني إىل و يشمل الجمعة من الساعة 13.00 – 16.00 عرصا

السبت 09.00 – 15.00 عرصا

مغلق يف أيام األجازات و العطالت الرسمية.

 مركز إعادة التدوير سربانج-كابيىل 
 Milieustraat Sprang-Capelle

Dullaertweg, Sprang-Capelle

السبت من الساعة 10.00 – 12.00 

ظهرا و الساعة 13.00 – 15.00

مغلق يف أيام األجازات و العطالت الرسمية.


