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محتم  /آقای ر
خانم ر
محتم
شما حق برخوردار شدن از کمکهزینه شهرداری گنت برای هزینههای جمعآوری و دفع زباله خانگتان را دارید .در کوپن که در زیر آورده شده،
شما یمخوانید که چه قدر یمتوانید به این وسیله صفهجوی کنید و چه تعداد رل کیسه زباله و  PMDبه شما داده یمشود.

?Waarom nu reeds
چرا اکنون؟
از  1ژوئیه شما دیگر نیمتوانید از کیسههای زرد  IVAGOاستفاده کنید .شما هنوز نتوانستهاید بدلیل بحران کرونا کیسهها را تعویض کنید .به
غت قابل تفکیک و کیسههای آی  pmdرا تحویل دهیم .آیا شما هنوز
این دلیل ما یمخواهیم از حاال به شما کیسههای ست برای زباله ر
کیسههای زرد دارید؟ ما بعدا به شما اطالع خواهیم داد که چه زمای یمتوانید آنها را تعویض کنید.

?Hoe gebruikt u de bon
چگونه از کوپن استفاده کنید؟
سپتامب  2021از کوپن برای دریافت کیسههای  pmdو کیسه های زباله IVAGO
شما یمتوانید از دوشنبه  15ژوئن  2020تا جمعه 10
ر
استفاده کنید .برای این منظور کارت شناسایتان را همراه خود داشته باشید .برای اینکه بدانید کجا و در چه زمای یمتوانید از کوپن استفاده
کنید ،به پیوست مراجعه کنید.
ن
فروخت کیسههای زباله دریافتشده ،ممنوع است.
شما با این کوپن نیمتوانید در فروشگاه کیسه زباله بخرید.
Dichtstbijzijnde tijdelijk verdeelpunt:
نزدیکترین محل موقت توزی ع:

Belangrijke informatie
اطالعات مهم
کارت شناسایتان را همراه خود داشتهباشید
شما تنها در صورت نشان دادن کارت شناسایتان یمتوانید از کوپن استفاده کنید .اگر کیس از اقوام یا آشنایان شما به جای شما
برای دریافت کیسههای  pmdیا کیسههای زباله مراجعه یمکند ،در این صورت باید کارت شناسای شما و خودش را نشان دهد.
در فروشگاه امکانپذیر نیست
ر
فروخت کیسهها هم ممنوع یمباشد.
این کوپن را نیمتوانید در فروشگاهها استفاده کنید.
ی
کجا و در چه زمان؟
پیوست را ببینید.
چند رل دریافت یمکنید؟ آنها چگونه بستهبندی شدهاند؟
غت قابل تفکیک و ربت یک تا سه رل برای  pmdدریافت
شما با توجه به وضعیت خانوادهتان ،ربت دو تا شش رل برای زباله ر
.
پایت سمت چپ کوپن ببینید که چند رل دریافت خواهید کرد با خودتان یک ساک بیاورید تا
یمکنید .شما یمتوانید در قسمت ر
بتوانید رل ها را به ر ر
احن با خود بتید .رل ها به ترتین که در زیر یمآید بستهبندی شدهاند:
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لیتی 18 :کیسه در هر رل  75 pmd /ر
لیتی 11 :کیسه درهر رل  /زباله غت قابل تفکیک  30ر
زباله غت قابل تفکیک  50ر
لیتی8 :
ر
ر
کیسه در هر رل
ً
تعویض کیسههای زرد بعدا انجام یمشود
ً
آیا هنوز کیسههای زرد دارید؟ ما بعدا به شما اطالع یمدهیم که چه زمای یمتوانید آنها را با کیسههای جدید ست تعویض کنید.
اگر نقل مکان یمکنید ،باید چه کاری انجام دهید ؟
غتقابل تفکیک از کیسه استفاده یمشود) شما
• اگر نقل مکان شما محدود به ناحیه  Zشهر گنت باشد (جای که برای زباله ر
یمتوانید از کیسهها استفاده کنید.
غتقابل تفکیک از کیسه استفاده یمشود) به ناحیه  Cشهر گنت (جای که از
• اگر شما از ناحیه  Zشهر گنت (جای که برای زباله ر
غت قابل تفکیک استفاده یمشود) یا به یک محل جداسازی زباله ) (Sorteerpuntنقل مکان کنید،
سطل زباله چرخدار برای زباله ر
باید کیسههای زباله ب راقمانده را به  IVAGOتحویل بدهید .ما در ازای آن سطلهای زباله چرخدار شما را تا جای که مبلغ اعتبار
ً
کامال استفاده شود ،پر یمکنیم یا مبلغ به کارت  IVAGOشما واریز یمشود تا از محل جداسازی زباله استفاده کنید.
شما
• اگر شما به خارج از شهر گنت نقل مکان کنید در این صورت باید کیسههای ر
باقمانده را به  IVAGOتحویل دهید.
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