
أعد تدوير هذه العناصر 
على الرصيف

الورق 
الجرائد، أوراق المكتب، المجالت

المواد البالستيكية 
أي حاوية بالستيكية بغطاء لولبي؛ قم بإزالة الغطاء وألقها في سلة المهمالت

الورق المقّوى 
الكرتون الُمموج، الورق المقّوى

العلب المعدنية 
علب الطعام وعلب المشروبات

توقف! ضع هذه العناصر 
في سلة المهمالت

الستايروفوم
العناصر الغذائية الُملوثة التي تحتوي على أطعمة

األكواب أو األوعية أو األلعاب البالستيكية

أعد تدوير هذه العناصر 
في مكان آخر*

الزجاج
األكياس البالستيكية

الوصفات العالجية والنفايات الطبية
المواد الكيميائية أو النفايات المنزلية الخطرة

 *اكتشف أماكن إعادة التدوير 
 هذه العناصر، والمزيد عبر الموقع اإللكتروني 

 cityof.erie.pa.us/recycling 
أو اتصل على الرقم 870-1450 (814).

مدينة إيري
دليل إعادة التدوير لعام 2022

1

1



كيفية إعادة تدوير العناصر 
على الرصيف

ضع أكياس إعادة تدوير شفافة أو صناديق زرقاء 
بجانب الرصيف بعيًدا عن سلة المهمالت في ليالي 

جمع النفايات المنتظمة.
 األكياس الزرقاء غير مقبولة. 

استخدم األكياس البالستيكية الشفافة أو الصناديق الزرقاء إلعادة تدوير 
المخلفات السكنية. 

ال تتوفر الصناديق الزرقاء من خالل مدينة إيري.

 تجنَّب خلط القمامة مع المواد القابلة إلعادة التدوير. 
بمجرد تلوث العناصر القابلة إلعادة التدوير، لن يتم فرزها وسيتم التخلص 

من الكيس بأكمله في سلة المهمالت.

فعاليات إعادة التدوير
األشخاص المعنيون: سكان المدينة "فقط". يجب تقديم بطاقات الهوية الُمزّودة 

بصورة شخصية. 

النشاط المتّبع: قم بالحضور بسيارتك لتسليم األجهزة اإللكترونية أو اإلطارات 
في اليوم المناسب إلعادة التدوير.

المكان: مجمع الجراجات البلدية في مدينة إيري، 1926 شارع هوالند 
.)1926 Holland Street(

 إعادة تدوير 
اإلطارات

السبت الموافق 7 مايو، من الساعة 9 صباًحا إلى 
1 ظهًرا 

6 إطارات لكل ساكن. ال يُقبل سوى إطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة. 
بال جنوط.

إعادة تدوير األجهزة 
اإللكترونية

السبت الموافق 7 مايو، من الساعة 9 صباًحا 
إلى 1 ظهًرا  

العناصر المقبولة: أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والشاشات ولوحات المفاتيح 
والماوس والطابعات ومكبرات الصوت واألجهزة اللوحية.

لماذا نقبل قدًرا أقل من 
المواد البالستيكية؟

في الوقت الحالي، ال يقبل بائع إعادة التدوير في مدينة إيري سوى 
الزجاجات أو األباريق أو البرطمانات البالستيكية ذات األغطية 

العلوية اللولبية. يجب التخلص من جميع العناصر البالستيكية األخرى، 
بما في ذلك األغطية، في سلة المهمالت.

نظًرا إلى ظروف السوق العالمية، انخفض الطلب على البالستيك 
الُمعاد تدويره. كانت المواد البالستيكية األخرى تُشحن إلى الخارج، 

ولكن لم يعد يتم قبولها. نأمل أن تكون لدينا خيارات أخرى قريبًا.

لماذا لم نعد نقبل الزجاج؟
عند خلط الزجاج مع مواد أخرى قابلة إلعادة التدوير، فإنه ينكسر الزجاج 

ويتلف كالً من حاوية الزجاج واألشياء األخرى الموجودة في الكيس. 
بمجرد تلوث العناصر، فال يمكن فرزها من قِبل بائع إعادة التدوير لدينا، 

ويتم إلقاء الكيس بأكمله في سلة المهمالت. 

نحن نشجعك على إعادة تدوير الزجاج الخاص بك في منشأة خاصة 
إلعادة التدوير، والتي يمكن العثور عليها عبر اإلنترنت على الموقع 
اإللكتروني cityof.erie.pa.us/recycling. بخالف ذلك، 

تخلص من الزجاج بحذر في سلة المهمالت.

2أال تعرف بمن تتصل في مجلس المدينة؟ مركز االستجابة للمواطنين: 870-1111 (814) 2



 جمع 
السماد

من األحد الموافق 13 مارس إلى الخميس الموافق 
8 ديسمبر 

استخدم فقط الحاويات الصلبة المفتوحة )بحد أقصى 50 رطالً(، أو األكياس 
الورقية البنية القابلة للتحلل )العشب واألوراق(. 

يشمل السماد الذي نقبله الحشائش، قصاصات الحدائق، ومخلفات تهذيب سياج 
األشجار، األغصان الصغيرة، وأوراق األشجار. 

أنهت مدينة إيري العمل في مواقع التبرع بالسماد: 
ويست سايد – أيام الخميس: 

 	 )Brabender Park(: West 21st Street and حديقة برابندر 
 Emerson Avenue

 	 )C. Francis Hagerty Park(: West حديقة سي فرانسيس هاغرتي
 32nd Street and Schaper Avenue

الجانب الشرقي - أيام الجمعة: 
 	 :)Joseph Walczak Park( حديقة جوزيف والتشاك 

 E. Grandview Boulevard and Alan Drive
 	 :)Rodger Young Park( حديقة رودجر يونغ 

 East 18th Street and Downing Avenue
 	 :)Wallace Street Playground( ملعب واالس ستريت 

Front and Wallace Streets

 جمع 
أوراق األشجار 

من األحد الموافق 2 أكتوبر إلى الخميس الموافق 
8 ديسمبر

يمكن استخدام األكياس البالستيكية القابلة للتحلل )ذات اللون األخضر الباهت(، 
 )ASTM( للجمعية األمريكية للفحص والمواد D6400 والتي تلبي معايير

الخاصة بالتحول إلى سماد، خالل موسم سقوط األوراق.

يمكن أيًضا استخدام الحاويات الصلبة المفتوحة لجمع األوراق. 

تجنَّب استخدام صناديق الكرتون أو أي علب أخرى، أو أي صناديق أخرى غير 
قابلة للتحلل، أو أكياس إعادة التدوير. 

تجنَّب حرق أوراق األشجار في شوارع المدينة. يؤدي هذا إلى وضع خطير 
للسيارات والدراجات النارية وراكبي الدراجات والمشاة والعدائين. يمكن أن 

تتسبب األوراق الرطبة ظروفًا زلقةً.  السيارات المتوقفة فوق األوراق الجافة 
يمكن أن تشتعل فيها النيران.

تجنَّب وضع فضالت الحيوانات األليفة أو فضالت القطط مع أوراق األشجار. 

تجنَّب وضع العشب وأوراق األشجار في القمامة. 

 جمع 
أشجار األعياد 

من 25 ديسمبر 2022 إلى 19 يناير 2023 
ضعها على جانب الرصيف في ليالي التجميع المعتادة. 

جمع العناصر 
كبيرة الحجم

يتم جمع العناصر الكبيرة للتخلص من العناصر غير القابلة لالستخدام 
أو المكسورة أو التالفة والتي تكون كبيرة جًدا بحيث ال يمكن وضعها في أكياس 

القمامة المنزلية العادية. 

ل لجمع العناصر الكبيرة عبر اإلنترنت  سّجِ
أو عبر الهاتف: 

 cityof.erie.pa.us/largeitempickup :الموقع اإللكتروني
رقم الهاتف: 870-1550 )814( 

ستتم جدولة الطلبات في التاريخ الُمتاح التالي في ليلة استالم القمامة المعتادة.	 
ستتلقى جميع الطلبات المسّجلة رقم التأكيد والتاريخ.	 
لن يتم جمع أي عناصر دون رقم التأكيد والتاريخ.	 
يُعد وضع العناصر دون رقم تأكيد أو في تاريخ مختلف تخلًصا غير قانوني 	 

من النفايات. سيتلقى المخالفون الذين يتخلصون من العناصر بشكل غير قانوني 
استدعاًء إلى المكحمة.

العناصر المقبولة لجمع العناصر كبيرة الحجم: 
األرائك والكراسي والمراتب والخزائن والمصابيح والطاوالت

العناصر غير المقبولة: 
األجهزة الكبيرة، وأدوات السيارات، واألجهزة اإللكترونية، والنفايات المنزلية 

الخطرة، ومواد البناء.

تظل جميع اإلرشادات األخرى الخاصة بإعادة التدوير والتخلص من النفايات 
سارية المفعول. 

يجب إعادة تدوير اإلطارات واألجهزة اإللكترونية والنفايات المنزلية الخطرة 
والتخلص منها في فعاليات أو مرافق التجميع المسّجلة )انظر الصفحة 5 لالطالع 

على التفاصيل(.
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اللوائح التنظيمية 
إليقاف السيارات

اللوائح التنظيمية الشتوية إليقاف السيارات للكسح، 
من 1 نوفمبر إلى 31 مارس

يتم تطبيق اللوائح التنظيمية الشتوية إليقاف السيارات خالل أيام األسبوع في الفترة 
من 1 نوفمبر إلى 31 مارس من الساعة 8 صباًحا حتى 4 عصًرا. أو في عطلة 

نهاية األسبوع عندما يتم إعالن حالة طوارئ تساقط الثلوج. 

اللوائح التنظيمية الصيفية إليقاف السيارات لتنظيف 
الشوارع، من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر

يتم نشر اللوائح التنظيمية الصيفية إليقاف السيارات وتنفيذها في يوم محدد من أيام 
األسبوع في كل حي، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباًحا حتى الساعة 

4 عصًرا.

 الضرائب 
العقارية

كيفية/ مكان الدفع:
cityof.erie.pa.us عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني

صندوق اإليداع الخارجي  الموجود أمام مجلس المدينة على المدخل الجانبي 
لشارع State Street. الشيكات فقط. 

الدفع الكامل عبر البريد مع الفاتورة الضريبية إلى العنوان التالي:
)City of Erie Treasurer( أمين صندوق مدينة إيري 

626 State St. Room 105 
Erie, PA 16501-1128 
الهاتف: 870-1210 )814(

)City of Erie Treasurer( أمين صندوق مدينة إيري 
PO Box 1534 

Hermitage, PA 16148-0534 
الهاتف: 870-1210 )814(

مواعيد االستحقاق المبكرة:
خصم بنسبة 2% في حالة الدفع في المواعيد التالية أو قبلها:

الضريبة العقارية في مدينة إيري )31 مارس(	 
الضريبة العقارية في مقاطعة إيري )30 أبريل(	 
الضريبة العقارية لمنطقة إيري التعليمية )30 سبتمبر(	 

 لتواريخ استحقاق الضريبة العقارية المبكرة، قم بزيارة: 
cityof.erie.pa.us/taxes

تواريخ استحقاق القيمة االسمية:
الضريبة العقارية في مدينة إيري )31 مايو(	 
الضريبة العقارية في مقاطعة إيري )30 يونيو(	 
الضريبة العقارية لمنطقة إيري التعليمية )30 نوفمبر(	 

 لتواريخ استحقاق الضريبة العقارية للقيمة االسمية، قم بزيارة: 
cityof.erie.pa.us/taxes

تجديد رخصة 
الكالب
كيفية/مكان الدفع:

cityof.erie.pa.us عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
شخصيًا أو عبر البريد إلى العنوان التالي:

)City Treasurer’s Office( مكتب أمين صندوق المدينة 
626 State St. Room 105 

Erie, PA 16501 
 ساعات العمل: من الساعة 8:30 صباًحا حتى الساعة 4:30 عصًرا 

الهاتف: 870-1210 )814(

 التاريخ الُمقرر: 
1 ديسمبر 2022 لعام 2023

قم بتنزيل طلبات ترخيص الكالب اإلضافية من الموقع اإللكتروني 
cityof.erie.pa.us

للشكاوى المتعلقة بشؤون الحيوان
)Animal Enforcement( هيئة إنفاذ إجراءات حماية الحيوان 

626 State St. Room 111 
Erie, PA 16501 

الهاتف: 1136-870 )814( أو 870-1125 )814(

مياه األمطار
ما هي مياه األمطار؟ 

مياه األمطار تشمل مياه األمطار والثلج والمياه الناتجة عن ذوبان الجليد، 
والتي تتدفق على األرض والممرات والشوارع ومواقف السيارات.

لماذا نحتاج إليها؟  
تعمل مياه األمطار على تجديد المياه الجوفية وهي ضرورية لتجديد المياه، 

كما تلزم للحفاظ على بيئات الحياة البرية الصحية.  

أين تذهب؟ 
عندما تسقط المياه على المروج والحدائق والمناطق المشجرة، تتسرب مياه 

األمطار إلى التربة. عندما تهبط على األسطح الصلبة، مثل الممرات والشوارع 
ومواقف السيارات، فإنها تتدفق إلى مصارف األمطار، والتي تصب مباشرة 

في خليجنا وبحيرتنا والجداول والمجاري المائية القريبة.  

كيف يمكن أن تصبح ملوثةً؟ 
عندما تتدفق مياه األمطار عبر الممرات والشوارع ومواقف السيارات، 

فإنها تصبح ملوثةً من األوساخ والحطام والزيوت والمواد الكيميائية 
وأعقاب السجائر. ويؤدي أيًضا إلقاء المواد والسوائل بشكل غير قانوني 

في مصارف مياه األمطار إلى تلويث المياه. ونظًرا إلى أن مصارف مياه 
األمطار تصب في مجارينا المائية، فإن التلوث يجعل المياه غير آمنة لألسماك 

والحياة البرية والبشر.  

ساهم في الحفاظ على نظافة أرضنا ومياهنا. 
المياه العذبة ال تقدر بثمن. 

ل أوراق الشجار إلى سماد، وتخلص من نفايات الحيوانات األليفة 	  حّوِ
مع القمامة، وأعد تدوير زيت المحركات المستخدم.

تخلص من مواد التنظيف والمبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب 	 
واألسمدة بشكل سليم وآمن. قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

cityof.erie.pa.us/recycling للتعرف على آلية تطبيق ذلك.
استخدم البدائل الطبيعية والعضوية كلما أمكن ذلك.	 
ب براميل األمطار لجمع مياه األمطار للمروج والحدائق.	  رّكِ
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