
فضالت الطعام

الخضرواتأكياس الشاي بن مطحون وفالتر القهوة

ورق متسخ بالطعام

مخلفات النباتات والحديقة

علب البيتزا الملّطخة بالدهون

والكوندومنيوم الشقق 
لكومبوست ا د  سما لى  إ للتحويل  بلة  لقا ا د  لموا ا  + م  لطعا ا مخلفات 

ضع هذه األشياء في عربة مخلفات الطعام والحديقة الخاصة بك
لتدوير ا و  أ يات  لنفا ا ويات  حا في  م  لطعا ا فضالت  وضع  ممنوع 

الباستا واألرز

الورق الممّزق
 (ُيخلط مع مخلفات الحديقة) 

 أكياس قابلة للتحويل إلى سماد
الكومبوست

قشر البيض وقشور المكسرات

ورق غير مصقول موسخ بالطعام

الفواكه

  أكياس ومناشف ومحارم ورقية
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نصائح مفيدة حول المطبخ موجودة على 

الجانب اآلخر4

 ألسئلتك واستفساراتك حول 
 األشياء التي يمكن وضعها في العربة؟

يجب االتصال برقم هاتف الخط الساخن للحديقة 
(Garden Hotline( 

633-0224(206( 
 أو زيارة

www.seattle.gov/util/foodwaste

لماذا يجب َلّم نفايات الطعام؟
الحد من النفايات: إن ثلث كمية النفايات السكنية لمدينة سياتل هي من مخلفات الطعام. وبدالً 

من إرسالها إلى مدافن النفايات، قم بتحويلها إلى سماد الكومبوست ألجل تحسين التربة في 
المنتزهات والحدائق المحلية. 

البيئة: تتحّول مخلفات الطعام في المدافن إلى الميثين — وهو أحد الغازات الدفيئة 
)الحبيسة( وأقوى من غاز ثاني أكسيد الكربون بـ  22 مرة. 

ضع مخلفات الطعام في العربة وساعد على حماية المناخ.

 التكلفة: تجّنب التصليحات المكلفة وانسداد مواسير الصرف. 
 ضع فضالت الطعام في عربة مخلفات الطعام الخاصة بك بدالً من وضعها 

في جهاز تصريف النفايات. وهذا يرّشد من استعمال الماء والطاقة أيضاً!

 إنه القانون: وبموجب قانون المدينة، ممنوع وضع مخلفات الطعام في النفايات. 
يجب أن تتوفر عربة مخصصة لمخلفات الطعام والحديقة الستعمال سكان المدينة.

قشور الصدفيات والعظام

الخبز والحبوب

وضع  ممنوع  البالستيكية.  المواد  وضع  ممنوع 
البالستيكية.   األكياس 

المواد  ممنوع وضع  المعدنية.  المواد  ممنوع وضع 
 الزجاجية. 

الحيوانات. غائط  وضع  ممنوع 

الزهور والنباتات المنزلية أوراق الشجر والغصون وقصاصات الحشائش

اللحوم واألسماك واأللبان



 لدى كافة الممتلكات السكانية في مدينة سياتل خدمة مخلفات الطعام والحديقة. 
 يتم تفريغ عربات مخلفات الطعام والحديقة كل أسبوع. فيما يلي نصائح

 مفيدة لجعل عملية َلّم فضالت طعام المطبخ سهلة:

ضع فضالت الطعام في كيس
 استخدم كيس ورق أسمر سادة أو كيس معتمد للتحويل إلى سماد الكومبوست لخزن فضالت الطعام. 

ضع الكيس الكامل في عربة مخلفات الطعام والحديقة الخاصة بك. قم بزيارة www.seattle.gov/util/foodwaste للعثور 
على قائمة باألكياس المعتمدة للتحويل إلى سماد الكومبوست. كما تتواجد هذه األكياس في كثير من المتاجر المحلية.

خزن فضالت الطعام
 استخدم حاوية بغطاء محكم جداً لخزن فضالت الطعام. أفرغ المحتويات 

في عربة مخلفات الطعام والحديقة، ثم أشطف الحاوية وأعد استخدامها من جديدة.

استخدم الخبار
لف فضالت الطعام في ورق الصحف وضعها كلها في العربة.

بّرد فضالت الطعام
ضع فضالت الطعام في كيس أو لفها بورق. ثم ضعها في البراد أو الفريزر إلى أن تأخذها إلى العربة.

غّط فضالت الطعام
قم بتغطية فضالت الطعام بعد وضعها في العربة بورق موّسخ بالطعام أو ورق 

 ممزق أو ورق الصحف، 
أو مخلفات الحديقة للحد من الروائح والحشرات.

التخزين حول  مفيدة  نصائح 
لماذا تكون المخلفات شيئاً جداً؟
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أكياس العربة المعتمدة 

المصنوعة من خضروات 

لوضع مخلفات الطعام فيها.

إنها  العربة-  في  البالستيكية  األكياس  وضع  ممنوع   
الكومبوست. سماد  تتلف 

AR


