نموذج طلب نفايات تجارية
قطاع األغذية

VERSION 2015_B

معلومات مهمة

الرجاء ملء النموذج باللغة االنجليزية.

هذا الطلب خاص بقطاع األغذية فقط .بالنسبة للقطاعات األخرى نرجو الدخول على موقعنا على االنترنت للحصول على نموذج الطلب القياسي.
جميع الشركات التي تفرغ النفايات التجارية في نظام الصرف الصحي يجب ان يكون لديها اتفاقية للنفايات التجارية مع .Yarra Valley Water
يرجى المالحظة انه يتم استيفاء األجور والرسوم .لمزيد من المعلومات او لالطالع على االجور والرسوم الجاري تطبيقها يرجى الدخول على
yvw.com.au/tradewaste

س  :1إختر نوع العمل التجاري (أشر داخل المربع)
مخبز

أطعمة جاهزة

جزار

دكان آيس كريم

مقهى

مطعم

مقصف

دكان األغذية الجاهزة

تموين األغذية

غير ذلك (يرجى التحديد)

كوفي شوب
اتصل بنا اذا لم تكن متأكدا من ان هذا هو النموذج الصحيح لطلب النفايات
التجارية لقطاعكم 03 9872 1240

س  :3تفاصيل العمل التجاري

اإلسم التجاري

رقم العمل
التجاري األسترالي
إسم الشركة

رقم الشركة
االسترالي
عنوان المكتب المسجل

س  :2سبب تقديم هذا الطلب (أشر داخل المربع)
أقوم بتأسيس عمل تجاري جديد
سوف ينتج نفايات تجارية.

التاريخ المقترح لبداية العمل
و التفريغ:

سوف أحوز على عمال تجاريا موجودا
سوف ينتج نفايات تجارية.

س  :4العنوان التجاري للمكان الذي سوف يجري تفريغ النفايات
التجارية منه
رقم الدكان\الشارع واإلسم

التاريخ المقترح لتغيير الحيازة.

الستخدام المكتب فقط

لدي عمل تجاري قائم ينتج نفايات تجارية وليس عندي اتفاقية للنفايات
التجارية مع .Yarra Valley Water

تم استالم الطلب بتاريخ

المصدر

تم إخطار الزبون بتاريخ

رقم طلب النفايات التجارية

لضاحية

الرمز
البريدي

س 4أ :تفاصيل االتصال مع مالك العمل او المالكين

س  :5ساعات العمل

االتصال االولي
السيد

لسيدة

االنسة

اإلسم األول

اللقب او الكنية

ساعات العمل

مثال:
حوض مائي

 9صباحا —  3بعد الظهر

االثنين

المركز

الثالثاء

الهاتف

االربعاء

الخلوي

الخميس

الجوال

الجمعة

البريد االلكتروني

السبت

العنوان ألجل المراسالت الخاصة بالنفايات التجارية:
العنوان

االحد
خاص \ غير ذلك

الضاحية
الرمز
البريدي

الوالية

س 4ب :تفاصيل االتصال مع شخص مسؤول عن ادارة النفايات التجارية
في المؤسسة (مثالك مدير ،شاغل  ،مشغل)
أشر اذا كان نفس الشخص او االشخاص المالكين للمؤسسة
السيد

لسيدة

اللقب او الكنية

االنسة

اإلسم األول

س  :6ما هي السعة القصوى للمقاعد في المحل التجاري التي وافق
عليها المجلس البلدي — إذا كان ذلك ينطبق على مؤسستكم؟
السعة القصوى للمقاعد

س  :7هل توجد عندكم أداة العتراض مسار الطعام والزيوت والشحوم
(مصيدة شحوم) في المحل التجاري؟
نعم.
ما هو مقاس أداة اعتراض الشحوم؟

لتر

المركز

يجب تقديم اثبات عن التركيب كما هو ادناه.

الهاتف

كال.

الخلوي

سوف يكون تركيب أداة اعتراض الشحوم جز ًء من متطلبات اتفاقية
النفايات التجارية.

الجوال
البريد االلكتروني

مالحظة :إذا لم يكن لديم مصيدة شحوم مركبة في الموقع قد تفرض
عليك رسوم حماية األصول.
عند تقديمك هذا الطلب يجب ان تقدم واحدا مما يلي:
• شهادة مطابقة من سباك
• أحدث قائمة للضخ
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س  :8أدرج عدد التركيبات واألجهزة المطبخية في عملك التجاري والتي يمكن وصلها بالمجاري
المسموح به لكل
تركيب (باأللتار)

عدد التركيبات

مثال:
حوض مائي

50

6

حوض مائي

50

مغسلة عامل النظافة

50

غسالة صحون تجارية

200

غسالة صحون منزلية

100

مغسلة مزدوجة

300

طنجرة غطس

500

نفايات أرضية (منطقة تحضير األطعمة)

200

التركيبات واألجهزة في مناطق المطابخ

(لكل وحدة)

مغسل حاوية القمامة ( 20م 2أقصى مساحة غير مسقفة)

200

غساالت الزجاج

100

مغسلة اليدين (حرة اليدين فقط) للمطبخ فقط

50

مغسلة الطناجر (عميقة الوعاء)

150

مغسلة مفردة

150

فرن بخاري

600

مغسلة صحون نفق

1000

طاولة عمل (بدون ماء) بال تدفق مياه مستمر

100

طاولة عمل ذات تدفق مياه مستمر

(لكل موقدة)
200

(لكل موقدة)

غير ذلك:
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إعالن
يجب ان يوقع هذا الطلب شخص لديه الصالحية إلعطاء البيانات المدرجة أعاله ويعطي التصريحات التالية:

ü

أنا أؤكد لـِ  Yarra Valley Waterأن عندي الصالحية إلعطاء البيانات المدرجة أعاله وأن أعطي التعهدات المدرجة أدناه بالنيابة عن شاغل
المكان.

ü

إذا قبلت  Yarra Valley Waterعرض شاغل المكان الذي يتضمنه هذا الطلب ،فسوف يقوم شاغل المكان بالتالي:
 .1اإلمتثال بكافة متطلبات أي اتفاقية للنفايات التجارية أو قبول بذلك ،بما فيه دفع كل األجور والرسوم.
.2

التأكد أن كل أعمال السباكة والمجاري في الموقع والتجهيزات واألجهزة الموصولة بها تطابق جميع متطلبات المعايير األسترالية
وقواعد السباكة وأية متطلبات للنفايات التجارية التي تفرضها .Yarra Valley Water

التوقيع من قبل شاغل المكان او بالنيابة عنه

التاريخ

اإلسم الكامل بأحرف كبيرة

المنصب

تذكر :لكي يتم تسيير طلبك سوف تحتاج لما يلي

ü
ü
ü

أثبات عن مصيدة شحوم (انظر صفحة )2
الطلب الموقع
خارطة الموقع (التطويرات الجديدة) تبين موقع
مصيدة الشحوم.

الرجاء تقديم هذه اإلستمارة الى:
يالبريد االلكتروني

هل تحتاج للمساعدة؟
إذا احتجت للمساعدة في تعبئة هذاه االستمارة،
الرجاء االتصال مع فريق النفايات التجارية على
الرقم  03 9872 1240أو بالبريد االلكتروني على
twapplications@yvw.com.au

assistanceالعربية
المساعدة باللغة
For language

بالبريد العادي
1300 931 364
1300 914 361
twapplications@yvw.com.au
Yarra Valley Water
r language assistance
1300 921 362
1300 927 363
Attn: Trade Waste Team
1300 914 361
1300 931 364
Private Bag 1
For
other
language
بالفاكس please call
13 1450.
1300 921 362
1300 927assistance,
363
Mitcham
VIC 3132
03 9872 1264
13 1450
13 1450
r other language
assistance,
please
للمساعدة13
1450.
على .13 1450
األخرى يرجى اإلتصال
callاللغات
 13جميع
في
1450
13 1450
13 1450
13 1450
13 1450
مالحظة هامة
13 1450
13 1450
13 1450
الرجاء الدخول
1450التابعة
تتطلب الموافقة على توصيل السباكة تقديم طلب آخر يمكن القيام به في أحد مخازن EasyAccess
المخازن13
 13لـِ  .Yarra Valley Waterلمعرفة مواقع1450
على yvw.com.au/easyaccess
13 1450
13 1450
بيان عن الخصوصية
في تنفيذ مهامنا القانونية في التخطيط ألنظمة الصرف الصحي وتزويدها وإدارتها وتشغيلها ،قد نتبادل المعلومات مع موظفينا والمقاولين التابعين لنا ومع  Melbourne Waterوالهيئات األخرى التي تمارس سلطاتها بموجب قانون قطاع المياه
لعام  ،1994وقانون المياه لعام  ،1989وقانون حماية البيئة لعام  ،1970وقانون الحكم المحلي لعام  ،1989وغيرها من الوكاالت الحكومية .وسوف نطلب إذنك قبل تبادل المعلومات التي قد تعرف بك أو األعمال التجارية الخاصة بك لدى غير
المذكورين أعاله.
للحصول على نسخة من سياسة الخصوصية في  Yarra Valley Waterوالتي تصف تفصيليا كيف يمكن استخدام المعلومات الشخصية او تفاصيل كيفية الوصول الى المعلومات الشخصية الخاصة بك الرجاء الدخول على موقع
 yvw.com.au/privacyاو االتصال على .1300 304 688
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