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مراقبت از محیط زیست
آشغال نریزید! - همه مردم انتاریو باید برای تمیز نگه 

داشتن زمین و آب انتاریو با یکدیگر همکاری کنند. 
زباله زمانی است که شما هر نوع زباله ای را چه در 

شهر و چه در خارج از کشور روی زمین بگذارید. 
ریختن زباله در دریاچه ها و رودخانه ها نیز زباله 

است.

مدیریت پسماند

زباله خانگی

شهرداری های مختلف زباله های خانگی را به روش 
های مختلف مدیریت می کنند. برخی از دولت های 

محلی برای جمع آوری زباله هزینه هایی دریافت می 
کنند و سطل های مخصوص زباله، بازیافت و زباله 

های ارگانیک تهیه می کنند. زباله زباله هایی هستند که 
قابل بازیافت یا کمپوست نیستند.

اکثر جوامع دارای برنامه جعبه آبی برای بازیافت کاغذ، 
شیشه، پالستیک، آلومینیوم و سایر مواد هستند. از اقالم 

بازیافتی برای تولید محصوالت جدید استفاده می شود.

برنامه های سطل سبز زباله های ارگانیک مانند ضایعات 
میوه و سبزیجات، گوشت و تفاله قهوه را جدا از 

زباله های معمولی جمع آوری می کنند

پسماندهای آلی به کمپوست تبدیل می شوند که برای 
اصالح خاک در پارک ها و زمین های کشاورزی 

استفاده می شود.

برای دریافت جعبه آبی، یا برای اطالع از اینکه آیا 
منطقه شما برنامه Green Bin دارد یا خیر، با 

شهرداری محلی خود تماس بگیرید.

از وزارت امور شهری و مسکن به نشانی 
www.mah.gov.on.ca  یا findlink.at/muniseroff  دیدن 

کنید.

قانون حفاظت از محیط زیست بیان می کند که بازیافت 
در ساختمان های مسکونی با شش واحد یا بیشتر 

اجباری است. اگر در آپارتمان زندگی می کنید، از 
سرپرست خود بپرسید که چگونه می توانید بازیافت 

کنید. برخی از جوامع ممکن است برنامه های کمپوست 
سازی برای ساکنان آپارتمان نیز داشته باشند.

الکترونیک

زباله های الکترونیکی شامل اقالمی مانند دوربین، 
کامپیوتر، نمایشگر، تلفن و تلویزیون است که هیچ 

کس نمی خواهد یا به آنها نیاز ندارد. این اقالم باید در 
یک انبار ویژه بازیافت شوند. هنگام خرید محصوالت 

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

هزینه بازیافت یا نوسازی محصوالت الکترونیکی 
استفاده می شود.

از www.recycleyourelectronics.ca  دیدن کنید تا یک 
انبار بازیافت الکترونیک در منطقه خود پیدا کنید.

صرفه جویی در انرژی و آب

تولید برق پیامدهای منفی برای محیط زیست دارد. 
صرفه جویی در انرژی باعث صرفه جویی در هزینه 

شما نیز می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد صرفه 
جویی در انرژی، به وزارت انرژی به نشانی 

 findlink.at/savinenerg یا www.energy.gov.on.ca
مراجعه کنید.

www. از دفتر کارایی انرژی منابع طبیعی کانادا در
oee.nrcan.gc.ca دیدن کنید.



آب آشامیدنی سالم و تمیز نباید هدر رود. برای 
اطالعات بیشتر در مورد صرفه جویی در مصرف آب 

با شهرداری محل خود تماس بگیرید.

از وزارت امور شهری و مسکن به نشانی 
www.mah.gov.on.ca یا findlink.at/muniseroff دیدن 

کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه های 
 Stewardship Ontario بازیافت انتاریو، به

www.stewardshipontario.ca مراجعه کنید

آیا می دانستید؟

برای ریختن زباله در انتاریو می توانید تا ۱۰۰۰ دالر 
جریمه شوید. اگر در بزرگراه زباله ریخته اید، پلیس 
ممکن است ماشین شما را متوقف کند و به شما بلیط 

بدهد

یادداشت مهم

آشغال نریزید.

کاهش استفاده مجدد بازیافت.

از سطل سبز کمپوست یا استفاده کنید.




