
  
  
  

  نظام جديد لجمع النفايات من الباب للباب 
  

  عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، 
للباب،  من الباباستعدادا لفصل الربيع المليء بالتغييرات في بلدنا، سوف تنتقل سبيالمبيرتو وفينيوال تدريجيا إلى نظام الجمع 

سبيالمبيرتو على وجه في . دارة النفايات اإلقليميةأهداف خطة إ 2020بحلول عام  د زيادة إعادة التدوير حتى تحققبقص
  .2018الخصوص سوف يتم تفعيل مشروع الجمع المفروز للنفايات من الباب للباب بداية من مايو 

  
وبفضل هذا التغيير سيكون ممكنا في المستقبل تطبيق نماذج التعريفة الجديدة، على أساس اإلنتاج الفعلي للنفايات التي لم يتم 

لكل مستخدم، يكافيء من يلتزمون بالحد من النفايات وزيادة جمع النفايات المفروزة، لضمان قدر أكبر من العدالة وفقا  فرزها
   ".من يفرز أكثر يدفع أقل "لمبدأ 

  
ت ، بواسطة رسالة بريدية، دعوة للذهاب إلى منفذ مؤقHera من TARI أصحاب الوضعفي األسابيع القليلة المقبلة، سيتلقى جميع 

سيتلقى كل مستخدم مجموعة  في هذا المنفذ البيئ المؤقت،. انشيء خصيصا لتسهيل جميع مراحل االنتقال إلى الخدمة الجديدة
سوف  .أوعية مفردة مخصصة للنفايات غير المفروزة والعضوية والزجاجيةجمع نفايات مفروزة من الباب للباب، تتمثل في 

الصفيح، باإلضافة إلى كيس  علب أو عبواتوا /كياس للتخلص من الورق والبالستيك يكون جزء من التجهيزات المقدمة أيضا أ
  .تحت الحوض للنفايات العضوية واألكياس الصفيرة المرتبطة بها

  
ستتم إزالة الحاويات على الطرق ولن يكون من الممكن تسليم النفايات إال من خالل الجمع  بمجرد تنشيط نظام من الباب للباب،

من  بهمولذا فمن الضروري أن يسحب جميع المواطنين والشركات، في تاريخ بداية تقديم الخدمة، المجموعة الخاصة  .المنزلي
  . المنفذ البيئي

حتى يمكنك أن تجد جميع المعلومات الالزمة لكي  Heraوفي هذا الهيكل المؤقت سوف يتواجد عدد من المعلمين والفنيين من 
فيه تركيب الهيكل وجداول مواعيد الفتح سوف يشار إليها  يتموالمعلومات الخاصة بالمكان الذي  .تنجح في تطبيق النظام الجديد

  .Hera في الرسالة التي ستصل إليك من هيرا
  

وسوف تجد في الجزء الخلفي  .ستنظم أيضا خمس أمسيات لعرض المعلوماتولتوضيح تفاصيل طرق الجمع الجديدة بدقة أكبر 
  . الزمة للمداخالتجميع المعلومات ال

  
وإذا لم يتم ذلك يجب عليك التوجه  .وضبطه TARIمن الضروري تحديث وضع   نذكر أنه لالستفادة من خدمات جمع النفايات،

 /األربعاء  /االثنين : في األوقات التالية - Piazza Caduti Libertà، 3 -الرسوم  دفع مكتب –بموعد سابق لبلدية سبيالمبيرتو 
ألية أسئلة أو معلومات يمكنك . 18:45 - 15:00و 13.00 - 08.30الخميس /  10.30 - 08.30الثالثاء /  13.00 - 8.30الجمعة 

  .059789946االتصال على رقم  
  

  !ننتظركم في الندوات
  مجلس البلدية 
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  ندوات المعلومات المسائية 

  نظام جديد لجمع النفايات من الباب للباب
  

ويوم السبت  . نلتقي بالمواطنين  Spazio Eventi L. Famigliي ، ف20:30 في الساعةأبريل،  4رس حتى ما 7كل يوم أربعاء من 
  !تعالى إلى النقطة الموجودة في منطقتك:  في هيرا  infopointsالمعلومات صباحا محطة 

  
  في الموقع INFOPOINTالمعلومات  نقطةاجتماعات 

  
  أمبرتو  كورسورس ما 10 -المدينة مارس، وسط /  7األربعاء  .1
  ليوباردي مارس بياتسا 17 -مارس فوندبوسكو /  14األربعاء  .2
  مارس باركو ديللي ألبيني  24 -مارس، مناطق، سان بيليغرينو، ألبيني /  21األربعاء  .3
  روسيلي /مارس شارع أمندوال  31 -مارس، بونتي ماريانا /  28األربعاء  .4
  )تشيركولو ريناشيتا (شارع  سان فيتو  7 -ان فيتو  ريناشيتا س أبريل، تشيركولو/  4األربعاء  .5

  
لتوضيح جميع التفاصيل على أفضل نحو فيما يتعلق بالطرق الجديدة لجمع النفايات، قمنا بتنظيم خمس ندوات مسائية للتعمق في 

ألسئلة وتوضيح النقاط وخالل هذه االجتماعات ستكون إدارة البلدية والفنيون من هيرا على استعداد لإلجابة على ا. الموضوع
ريبميمبرانسا رقم   بشارع فيالي Spazio Eventi L. Famigliفي  20:30تعال إلى اللقاءات، الساعة . الغامضة من المشاركين

يمكنك أيضا الحصول على . الالحقة تإذا لم تتمكن من المشاركة في اللقاء المحدد لمنطقتكم، يمكنك المشاركة في اللقاءا! 19
أطلقت . ، في كل حي12،30-9بالتناوب، من الساعة   تكون موجودةالمعلومات التي سوف  خيمةيوم السبت من  المعلومات

طالع على جميع األنشطة البادر بالتسجيل على الموقع ل: اإلدارة أيضا خدمة الرسائل اإلخبارية حول موضوع االستدامة البيئية
  !التي تجري في البالد
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