
 

 

 

 

 للنشر الفوري 

 

 سكان مدينة بالتيمور مدعوون لحضور أول اجتماع من أصل خمسة اجتماعات لتوجيه إدارة المخلفات الصلبة

 فبراير لتطوير خطة  22كيفية الحضور وتقديم التعليقات الجتماع 

 سنوات إلدارة المخلفات الصلبة في المدينة  10الـ

 

 لجمع فبراير 22 يوم اجتماعات ثالثة أصل من افتراضي عام اجتماع أول( DPW) بالتيمور في العامة األشغال وزارة ستعقد

 معلومات) Webex باستخدام االجتماع سيعقد. الصلبة المخلفات إلدارة سنوات 10ـال خطة مسودة من بالمئة 60 على التعليقات
 (.أدناه التسجيل

 والتعليم، التجارية األعمال قادة البيئة، حماية دعاة بالتيمور، في يعملون الذين الناس السكان، العامة األشغال وزارة تشجع
 .   للمناقشة التعليقات تقديم أو االجتماعات حضور خالل من ةالخط تطوير في للمشاركة المعنية األخرى الجهات وجميع

 

 الصلبة؟ المخلفات إدارة خطة هي ما

 والخاص، العام القطاعين في الموجودة الصلبة المخلفات جمع أنظمة وتقيم الصلبة، المخلفات مجرى إدارة أهداف الخطة تحدد
 وإعادة االستخدام إعادة بها ليتم تطبيقها يمكن التي والطرق النفايات، من التخلص على القدرة من والمستقبلية الحالية واالحتياجات

 .والتجارية والمؤسسية السكنية، المصادر من أسمدة إلى المخلفات وتحويل التدوير

 
 ليةالفيدرا اللوائح وتأثير بالتيمور مدينة في الصلبة النفايات إدارة على عامة نظرة للخطة والتحديثات المراجعة ستتضمن

 ؛للمدينة الشاملة للخطة  الحالية والسياسات والمتطلبات السكانية، والتوقعات اإلقليمي، السياق أوصاف والمحلية؛ والحكومية
 نفايات الستعادة بالتيمور استراتيجيةو 2019 لعام لالستدامة بالتيمور مدينة خطة في بها الموصى والبرامج السياسات وإدماج
 .2018 لعام الطعام

 

 

https://planning.baltimorecity.gov/planning-master-plan
https://www.baltimoresustainability.org/plans/sustainability-plan/
https://www.baltimoresustainability.org/plans/sustainability-plan/
https://www.baltimoresustainability.org/baltimore-food-waste-recovery-strategy/
https://www.baltimoresustainability.org/baltimore-food-waste-recovery-strategy/
https://www.baltimoresustainability.org/baltimore-food-waste-recovery-strategy/


 

 

 

 :المشاركة كيفية

 السكان سيحصل. العام التعليق لفترة الموقع على المخلفات إلدارة سنوات 10الـ خطة مسودات ستنشر اجتماع، كل قبل أسبوعين

 عن أو ،SolidWastePlan@baltimorecity.gov   إلى إرسالها طريق عن مكتوبة تعليقات لتقديم فرصة على والمعنيين

 ,Solid Waste Management Plan, 200 Holliday St., 10th Floor, Baltimore إلى البريد في إرسالها طريق

MD 21201 .مسجلة االجتماعات كل ستكون. العامة االجتماعات في تعليقات لتقديم فرصة على أيًضا والمعنيين السكان سيحصل 
 .للجمهور ومتاحة

 ما توضيح يرجى. هنا من ExWeb الجتماع التسجيل. xWebe على مساءً  7:30 إلى 6 من فبراير 22 يوم اجتماع أول سيكون

 .التسجيل استمارة في الفورية الترجمة خدمات إلى بحاجة كنت إذا

في المائة. في أبريل،  99المائة و في  90ستقدم االجتماعات االفتراضية المتبقية لمحة عامة عن مسودات الخطة عند معايير 

سجل لحضور اجتماعات مارس وأبريل  .سيكون هناك اجتماعان عامان مختلطان شخصيًا وافتراضيًا لتقديم المسودة النهائية

 . هنااالفتراضية 

 جدول االجتماعات
 الوصف: الموعد: التاريخ:

 -%60مسودة اجتماع المراجعة العامة  مساء   7:30 - 6:00 2/22/2023

 افتراضي
 -%90مسودة اجتماع المراجعة العامة  مساء   3:30 - 2:00 3/13/2023

 افتراضي
 -%99مسودة اجتماع المراجعة العامة  مساء   7:30 - 6:00 3/27/2023

 افتراضي
المسودة النهائية الجتماع المراجعة العامة  الحق ايحدد  4/10/2023

 شخصي ا وافتراضي ا -1
المسودة النهائية الجتماع المراجعة العامة  يحدد الحق ا 4/24/2023

 شخصي ا وافتراضي ا -2

 

 . مجتمعاتنا وحيوية وصحة لبيئتنا وحاميًا قويًا نصيًرا تكون بأن العامة األشغال وزارة تلتزم

https://publicworks.baltimorecity.gov/pw- بزيارة قم الخطة، عن أكثر معلومات على للحصول
waste/plan-s/solidbureau. إلى إلكتروني بريد إرسال برجاء المحددة، واالهتمامات لألسئلة 

SolidWastePlan@baltimorecity.gov. 

 

  

 

https://bmore.sharepoint.com/sites/DPWSolidWaste/Shared%20Documents/Projects/10%20Year%20Solid%20Waste%20Management%20Plan/2023%20Plan%20Update/Communications%20Materials/press%20release/SolidWastePlan@baltimorecity.gov
https://bmore.webex.com/weblink/register/r626c7a17155b3007cc51d3de8dda700c
https://publicworks.baltimorecity.gov/pw-bureaus/solid-waste/plan
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicworks.baltimorecity.gov%2Fpw-bureaus%2Fsolid-waste%2Fplan&data=05%7C01%7CMeghan.Resler%40baltimorecity.gov%7Cfee904c8a59e490905fe08dade12abcc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638066469133218810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH91BZ89R%2FPRUsOebdsrwF0uI1s2M9VrN61iofkeqSs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublicworks.baltimorecity.gov%2Fpw-bureaus%2Fsolid-waste%2Fplan&data=05%7C01%7CMeghan.Resler%40baltimorecity.gov%7Cfee904c8a59e490905fe08dade12abcc%7C312cb126c6ae4fc2800d318e679ce6c7%7C0%7C0%7C638066469133218810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH91BZ89R%2FPRUsOebdsrwF0uI1s2M9VrN61iofkeqSs%3D&reserved=0
mailto:SolidWastePlan@baltimorecity.gov

