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 با سالم و احترام 

 

گیرد. در کوپن آوری و دفع کثافات خانگی تعلق میهای جمعای برای پرداخت هزینههزینهاز طرف شاروالی گنت به شما کمک

 را دارید. PMDکثافات و  پالستیکذیل ذکر شده چه مبلغی کمتر باید پرداخت کنید و همچنین حق دریافت چه تعداد ُرل 

Waarom nu reeds? 

 چرا حاال؟ 

استفاده کنید. بحران کرونا باعث شد که امکان تعویض آن  IVAGOهای توانید از پالستیکدیگر نمیسر از تاریخ اول جون،  

( هستند و restafvalی پسماند )های سبز جدید که مخصوص زبالهها تا کنون فراهم نشود. به همین دلیل، پالستیکپالستیک

ها را نگه آن های زرد نزد شما باقی مانده است،دهیم. اگر هنوز پالستیکتیار شما قرار میرا فعالً در اخ pmdهای آبِی پالستیک

 ها را تعویض کنید.توانید آندهیم چه وقت میدارید و ما بعداً به شما اطالع می

Hoe gebruikt u de bon?  

 ی استفاده از کوپننحوه

ویل کوپن، پالستیک کثافات خانگی و با تح 2021سپتمبر  10و جمعه  2020جون  15دوشنبه توانید بین تاریخ شما می 

خود را به همراه داشته باشید. زمان و مکان دریافت  هویتدریافت کنید. در وقت مراجعه کارت  IVAGOاز نوع  pmdپالستیک 

 پالستیک کثافات تحویل دهید: جواب این سؤال در ضمیمه آمده است.

ی شخصی گیرید برای استفادههایی که تحویل میها وجود ندارد. پالستیکبا این کوپن امکان خریداری پالستیک کثافات در دکان 

 ها را ندارید.است و حق فروش آن

Dichtstbijzijnde tijdelijk verdeelpunt: 

 ترین مرکز موقت توزیع پالستیک:نزدیک

 

 

Belangrijke informatie  

 مهم  معلومات
 

 اسناد هویت خود را به همراه داشته باشید 

ی اسناد هویت امکان تحویل گرفتن پالستیک کثافات وجود دارد. اگر به جای شما یکی از اقوام یا آشنایان فقط با ارائه

کند، در آن صورت باید آن شخص  مراجعه می  pmdهای  های کثافات و پالستیکشما برای تحویل گرفتن پالستیک

 شما و خودش را به همراه داشته باشد.اسناد هویت 

 ها نیستقابل استفاده در دوکان

ی شخصی است و حق  ها برای استفادهها پالستیک کثافات دریافت کنید. پالستیکتوانید در دوکانبا کوپن نمی

 ها را ندارید.فروش آن 

 مکان و زمان

 جواب این سؤال در ضمیمه آمده است.
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 ها چگونه است؟ بندی آنی بسته گیرد، چند عدد است؟ نحوه تعلق می هایی که به شما تعداد ُرل 

( و یک تا سه ُرل restafvalتان، بین دو و شش ُرل پالستیک کثافات پسماند )به شما نظر به وضعیت خانوادگی

گیرد ذکر شده است. جهت گیرد. در سمت چپ کوپن تعداد ُرلی که به شما تعلق می تعلق می  pmdپالستیک 

ها یک ساک به همراه خود بیاورید. تعداد های کثافات در وقت تحویل گرفتن پالستیکجایی پالستیکت جابهسهول

 پالستیک زباله در هر ُرل:

پالستیک در هر ُرل / پالستیک   18لیتری:  30پالستیک در هر ُرل / کثافات پسماند  11لیتری:  50کثافات پسماند  

pmd - 75  :ل پالستیک در هر رُ  8لیتری 

 شود.های زرد بعداً ارائه میی تعویض پالستیک ی نحوه اطالعات الزم درباره

توانید دهیم چه وقت می ها را نگه دارید و بعداً به شما اطالع می اند، آنهای زرد شما هنوز تمام نشدهاگر پالستیک

 ها را با پالستیک سبز جدید تعویض کنید. آن

 دید، به این نکات توجه داشته باشید:دیگری کوچ کر  آدرسدر صورتی که به 
 

ها همچنان استفاده کنید  توانید از پالستیکدر شهر گنت کوچ کردید، می Zی چنانچه به مکان دیگری در داخل ناحیه •

 شود(.آوری کثافات پسماند از پالستیک استفاده میبرای جمع  Zیی نقاط ناحیه)توضیح: در همه 

ای کوچ کردید که در آن محل جداسازی یا ناحیه Cی هر گنت به ناحیهدر ش Zی چنانچه از ناحیه• 

را   IVAGOت ی کثافاماندههای باقیتوانید پالستیک( با کانتینرهای زیرزمینی وجود دارد، می sorteerpuntکثافات)

برای این کار از  Cی باید کثافات خود را داخل پالستیک بیرون بگذارید و در ناحیه  Zی تحویل بدهید )توضیح: در ناحیه

 دار استفاده کنید(.سطل کثافات چرخ 

کنیم، و یا مبلغی روی کارت  های کثافات شما را تا مبلغی که استفاده شده است خالی می در ازای آن، ما سطل •

IVAGO  شود تا بتوانید زبالهشما ریخته می( ی خود را در محل جداسازی زبالهsorteerpunt .خالی کنید ) 

تحویل   IVAGOنزد شما باقی مانده است را به  های کثافات کهچنانچه به بیرون از شهر گنت کوچ کردید: پالستیک •

 دهید.
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