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Herausgeber:
GELSENDIENSTE
Wickingstraße 25a
45886 Gelsenkirchen

كيف ستعرف تاريخ جمع النفايات؟

نت ن�ت ع�ب الإ
www.gelsendienste.de/terminvereinbarung

هاتف
0209 - 954 4777

ن إىل الجمعة من الساعة 8:00 إىل الساعة 18:00 من االثن�ي

• ستتلقى رسالة منا حول التاريخ الذي سيتم فيه استالم 
ة أو االأجهزة الكهربائية. النفايات الكب�ي

• عادة ما يكون وقت االنتظار لتاريخ جمع النفايات مدة 
. ن أسبوع�ي

إذا كان لديك أي أسئلة ...

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بالخدمة:

هاتف  20 954 - 0209
ن إىل الجمعة من الساعة 08:00 إىل الساعة 18:00 من االثن�ي

info@gelsendienste.de  ي
و�ن لك�ت يد االإ ال�ب

: ي
و�ن لك�ت لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع االإ

www.gelsendienste.de
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تكون فرتة االنتظار عادة أسبوعني.
إذا كنت غري متأكد من األشياء التي يتم جمعها مجانًا: 

يسعدنا تقديم النصحية!



الرجاء مراعاة المالحظات والقواعد التالية 
لتسهيل جمع النفايات الضخمة أو االأجهزة 

الكهربائية:

ي أقرب 
• يتم وضع النفايات الضخمة واالأجهزة الكهربائية �ن

ي اليوم السابق للتاريخ 
وقت من الساعة 12:00 ظهرا �ن

ي الساعة 06:00 من تاريخ جمع 
المتفق عليه ويجب وضعها �ن

النفايات عىل أبعد تقدير.

ي أقرب وقت ممكن 
• الرجاء وضع االأشياء عىل الرصيف �ن

وجاهزة للتحميل عىل حافة الطريق، بحيث ال يتم عرقلة 
ي الدراجات! حركة المرور أو المشاة أو راك�ب

ي الخاصة )الحدائق االأمامية ، 
• جمع االأشياء من االأرا�ن

اء الخاصة ، الساحات ، مداخل البوابات/ المساحات الخ�ن
االأبواب( غ�ي ممكن الأسباب تتعلق بالسالمة والصحة المهنية.

• الرجاء االنتباه أن المالك يبقى مسؤوال عن حالة االأشياء 
المقدمة ح�ت يتم تجميعها.

ة  • يتم جمع النفايات الضخمة واالأجهزة الكهربائية الكب�ي
ن  بشكل منفصل والتخلص منها. لذلك، ستحتاج إىل تاريخ�ي

ن من النفايات. ن مختلف�ي ن لنوع�ي منفصل�ي

ي حالة 
• بالطبع، يمكن جمع الثالجات والفريزرات فقط �ن

خلوها من بقايا طعام!

 مجال التطبيق:
ي سبق 

سيتم جمع الأشياء ال�ت
وقمت بتسجيلها ليتم جمعها 

فقّط!

!

يُقصد بالنفايات الضخمة نفايات المنازل 
ي حاويات النفايات 

ي ال يمكن وضعها �ن
ال�ت

العادية بسبب ك�ب حجمها.

ي يتم جمعها مجانا؟
ما هي الأشياء ال�ت

ل  ن ي يتم نقلها عندما تنتقل من م�ن
لية الضخمة ال�ت ن االأدوات الم�ن

ها من االأثاث،  الآخر، مثل الكراسي والطاوالت والخزائن وغ�ي
وكذلك الفرشات واالأطر الخشبية.

يتم جمع أيضا أغطية االأرضيات )السجاد، أرضيات الفينيل، 
االأرضيات الخشبية/المينت( مجانا.

يتم جمع االأجهزة الكهربائية بشكل منفصل 
عن النفايات الضخمة والتخلص منها.

الرجاء ترتيب موعد منفصل لجمع هذه الأشياء!
باالإضافة إىل الثالجات والفريزرات، والغساالت، والمجففات، 
واالأفران، وغساالت الصحون، وأجهزة التلفاز، تشمل االأجهزة 

الكهربائية الرئيسية أيضا أثاثا مزودا بمكونات كهربائية أو 
ونية مثبتة بشكل دائم، مثل كراسي التدليك الكهربائية،  إلك�ت

وطاوالت قابلة للتعديل كهربائيا، وخزائن مزودة بإضاءة.

مالحظة: سيتم التعامل مع المخالفات!
• من يودع النفايات الضخمة دون موعد مسبق أو مبكًرا 

ي العامة.
عىل االأرا�ن

• من يضع النفايات االأخرى ، مثل. النفايات المتبقية أو 
ي تاريخ التجميع.

ميمات �ن نفايات ال�ت
ن بغرامات مالية! ➜      سيتم معاقية المخالف�ي

الرجاء  وضع النفايات الضخمة بالقرب من جانب الطريق قدر اإلمكان.

أجهزة التلفاز من بني األجهزة الكهربائية الرئيسية.

يتم جمع األجهزة الكهربائية التالفة أيضا مجانًا.


