أين يجب وضعها؟

أنظر األشياء التي يجب وضعها في حاويات التدوير ،مخلفات الطعام والحديقة أو في حاويات النفايات

التدوير

توضع األشياء سائبة بعد تفريغها وتنظيفها في العربة وليس في أكياس أو صناديق.
ممنوع وضع الطعام .ممنوع وضع السوائل .ممنوع وضع األكياس
البالستيكية الفردية.

أغطية (قياس  3بوصة أو أوسع من ذلك)
خردة معدنية (يقل حجمها عن  2قدم × 2قدم × 2قدم)

التعليب يجب أن يكون نظيفا ً لكي يكون قابالً للتدوير.

النفايات

األشياء القابلة للتدوير

متسخة!

نظيفة!

قناني ومراطبين وعلب مستديرة بالستيكية
صواني وكؤوس وعلب بالستيكية
أحواض بالستيكية للنباتات
أكياس بالستيكية (موضوعة في كيس مع بعضها)زجاجات
حبوب الدواء (ممنوع وضع علب األدوية الموصوفة)

يرجى الشطف
والتدوير!

الطعام  +المواد القابلة للتحويل إلى سماد الكومبوست

ورق
علب كرتون وصناديق
ألواح كرتونية مس ّطحة
ورق مصقول
زجاجات ومراطبين زجاجية
علب تنك
ورق ألمونيوم

طعام سماد الكومبوست .ال تعتبر نفايات اآلن!.

ممنوع وضع األكياس البالستيكية .ممنوع وضع المواد البالستيكية .ممنوع وضع المواد المعدنية .ممنوع
وضع المواد الزجاجية .ممنوع وضع غائط الحيوانات.

ّ
الممزق
الورق
(يُخلط مع مخلفات الحديقة)حشائش وأعشاب وأوراق
الشجر
النباتات المنزلية (بدون حاويات)
غصون الشجر
(أقل من  4أقدام ×  4أقدام)

النفاياتأنظر

لحوم وأسماك وألبان وأجبان
عظام وخاليا
بن قهوة وأوراق ترشيح القهوة
فواكه وخضراوات
باستا وخبز وحبوب وأرز
أكياس الشاي

حاويات وأشياء قابلة للتحويل إلى سماد الكومبوست
مناشف ومحارم ورقية
أكياس ورقية غير مصقولة
علب البيتزا الكرتونية المل ّطخة بالدهون
صحون ورقية غير مصقولة

ظهر الصفحة لالطالع على خيارات إعادة االستخدام والتدوير.
ممنوع وضع الطعام .ممنوع وضع األشياء القابلة للتدوير.
ممنوع وضع مخلفات الحديقة.

ورق مصقول موسخ بالطعام
حاويات بالستيكية موسخة بالطعام
ملصقات الفواكه
علب الدهان (بدون أغطية وجافة وفارغة)
حاويات فارغة لمواد سا ّمة

مختلف أنواع األغطية (بعرض أقل من  3إنش)
زيبالك  ،Ziplocأكياس للطعام وفردية
®

دهون وزيوت وشحوم المطبخ (في حاوية محكمة اإلغالق)
منتجات النظافة الشخصيةحفاضات ونفايات الحيوانات
(موضوعة في أكياس)

حاويات مصنوعة من الرغوة
حشوات بالستيكية صغيرة للتعليب (معلبة في أكياس)
أواني فخارية وزجاجية غير صالحة لالستعمال
أواني
لمبات النور المتوهج

يمنع منعا ً باتا ً وضع المنتجات التي تحتوي على مواد سامة في فضالت الطعام والحديقة والتدوير والنفايات.
إذا كنت غير متأكد أين يجب عليك وضعها؟ استفسر من .www.seattle.gov/util/lookitup
www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
يمكن أن تتوفر هذه المعلومات عند طلبها لتوائم متطلبات األشخاص
ذوي إعاقة والذين يحتاجون إلى مساعدة في ترجمة النص إلى لغتهم األم.

أ ين يجب و ضعها ؟
خدمات ل ّم أخرى

سكان شقق اإليجار والشقق المملوكة :يجب االتصال بالمدير المسؤول عنكم حول هذه الخدمات.

األجهزة اإللكترونية (كومبيوتر ،تلفزيون ،شاشات كومبيوتر)

ُت َل ّم لقاء رسم .اتصل بالرقم .206-684-3000

األشياء الكبيرة (مفروشات ،غسالة ،براد ،إلخ).

ُت َل ّم لقاء رسم .اتصل بالرقم .206-684-3000

ما وراء الرصيف

زيت السيارة المستعمل :مجان ًا
ُي َل ّم دون مقابل في اليوم المخصص لل ّم التدوير.
يوضع الزيت في قارورة بالستيكية سعة غالون واحد بعد شد الغطاء بإحكام
بجانب عربة التدوير الخاصة بك.
الحد األقصى :قارورتان ( )2لكل لمّة.

قم بزيارة الموقع اإللكتروني www.seattle.gov/util/lookitupلتدوير
هذه األشياء بأخذها بنفسك إلى مواقع محلية.

أجهزة إلكترونية وهواتف خليوية
بطاريات
فرش نوم
لمبات وأنابيب نور فلورية
مالبس ومفروشات وسلع منزلية

مواد رغوية للتعليب
أدوية
مواد بناء
خشب نظيف

المواد الخطرة

ُيمنع وضعها في التدوير ومخلفات الحديقة والنفايات.

للحصول على معلومات حول التخلّص من المواد الخطرة بطريقة آمنة:
 206-296-4692أو www.HazWasteHelp.org

المنتجات المكتوب عليها كلمات مثل “( ”CAUTIONتحذير) أو”WARNING
(تنبيه) أو“( ”DANGERخطر) أو“( ”POISONس ّم) قد يتطلب التخلص منها
في النفايات الخطرة.

www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
AR

ُ
طبع على ورق معاد تدويره بعد االستهالك بنسبة.30-50%
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