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مراقبت از محیظ زیست
کثافات را پرتاب نکنید! – تمام انتاریایی ها باید با هم 

کار کنند تا زمین و آب انتاریو را پاک نگه دارند. کثیف 
زمانی است که شما هر نوع زباله را بر روی زمین، 
چه در شهر و یا در خارج از کشور رها کنید. پرتاب 

زباله در دریاچه ها و دریا ها کثیف نمودن محسوب می 
شود.

مدیریت کثافات

کثافات خانگی

شهرداری های مختلف کثافات خانگی را به روش های 
مختلف مدیریت می کنند. برخی ازحکومت های محلی 

هزینه جمع آوری کثافات و زباله و سطل های ویژه 
برای کثافات، دوباره طی کردن یا ریسایکل وکثافات 

طبیعی و عضوی بدست می آورند. زباله یا گاربج 
ضایعات و کثافات است که نمی تواند دوباره طی 

مراحل و یا ترکیب شود.

اکثر جوامع برنامه های بکس آبی برای دوباره طی 
مراحل کردن یا ریساکل کاغذ، شیشه، پالستیک، 
آلومینیوم و مواد دیگر را دارند. اقالم ریسایکل یا 

دوباره طی شده برای تولید محصوالت جدید استفاده می 
شوند.

برنامه کثافت دانی سبز جمع آوری زباله های طبیعی 
مانند میوه و سبزیجات خراب شده، تفاله گوشت و قهوه 

به طور جداگانه از زباله به طور منظم میباشد.

زباله های طبیعی به کود تبدیل میشوند که برای بهبود 
زمین در پارک ها و زمین های زراعتی استفاده می 

شود.  برای دریافت یک بکس آبی، یا برای پیدا کردن 
اینکه آیا منطقه شما برنامه باطله دانی سبز دارد، با 

شهرداری محلی خود تماس بگیرید.

از وزارت امور شهرداری و مسکن در 

www.mah.gov.on.ca  یا findlink.at/muniseroff  دیدن 
نمائید.

قانون حفاظت از محیط زیست می گوید که ریسایکل 
یا دوباره طی مراحل کردن در ساختمان های مسکونی 

با شش یا چند واحد اجباری است. اگر شما در یک 
آپارتمان زندگی می کنید از مدیر تعمیر خود بپرسید که 

چگونه شما می توانید ریسایکل یا دوباره طی مراحل 
کنید. برخی از مناطق نیز ممکن است برنامه های 

کودسازی برای ساکنان آپارتمان داشته باشد.

وسایل برقی

زباله های الکترونیکی شامل مواردی مانند کامره، 
کامپیوتر، مانیتور، تیلفون، و تلویزیون است که کسی 

نمیخواهد و یا نیاز ندارد.. این موارد باید در یک 
دیپو ویژه ریسایکل یا دوباره طی مراحل شود. وقتی 
محصوالت الکترونیکی را در انتاریو خریداری می 

کنید، هزینه رسیدگی به محیط زیست )EHF( را 
پرداخت می کنید. این پول برای پرداخت هزینه دوباره 

طی مراحل یا ترمیم محصوالت الکترونیکی استفاده می 
شود.

برای دریافت دیپو دوباره طی مراحل لوازم الکترونیک 
  www.recycleyourelectronics.ca در منطقه شما به

مراجعه نمائید.

حفاظت از انرژی و آب

تولید برق پیامدهای منفی برای محیط زیست دارد. 
صرفه جویی در مصرف برق پول شما را نیز حفظ می 

نماید.
 برای معلومات بیشتر در مورد صرفه جویی

  www.energy.gov.on.ca برق به وزارت برق در
 و نیز از منابع طبیعی کانادا  findlink.at/savinenerg یا



 دیدن. www.oee.nrcan.gc.ca دفتر موثریت انرژی در
.نمائید

آب آشامیدنی سالم و پاک نباید ضایع شود. برای کسب 
معلومات بیشتر در مورد حفاظت از آب با شهرداری 

محلی خود تماس بگیرید و یا ازز وزارت امور 
شهرداری و مسکن دین نمائید. www.mah.gov.on.ca یا 

findlink.at/muniseroff

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد بر 
نامه های طی مراحل دوباره کثافات به صحفه 

www.stewardshipontario.ca مراجعه نمائید.

آیا می دانستید؟

شما تا 1000 دالر برای انداختن کثافت در انتاریو 
جریمه شوید. اگر شما در شاهراه کثافت می اندازید، 
پولیس ممکن است موتر شما را متوقف کند و به شما 

تکت بدهد.

نکته مهم

کثافت را نیندازید.

کم مصرف نمائید دوباره مصرف نمائید و طی مراحل 
دوباره نمائید.

کود ترکیب نمائید و یا از باطله سبز استفاده نمائید.




