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 آشغال و زباله را

 کجا باید دور

 انداخت؟
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آورید. بدست  اینترنتی زیر  آدرس  از  یا  و  ما  از  شخصًا  میتوانید  دانیا را  زباله  تخلیٔه  زمانی  برنامٔه 

آورید بدست  ذیل  اینترنتی  آدرس  از  هم  یا  و  ما  از  میتوانید  کثافات را  برداشنت  اوقات  :تقومی 

 آشغال و زباله برای ما متام چیزهایی می باشند که زاید و یا مانده باشند و یا از کار افتاده و خراب باشند و دیگر

بلکه آنها را به صورت اندازمی،  این آشغال و زباله را ما به سادگی دور منی   قابل استفاده منی باشند، هستند. 

اندازمی. زباله دانی ها توسط کارگران شهرداری و رفتگران بطور منظم خالی و جمع آوری و  جداگانه دور می 

این زباله و آشغال از  باارزشی  این طریق میتوانیم مواد و عناصر مفید و  از   منتقل می شوند. آشغال و زباله ها 

به این به صرفه جویی در مواد و داشنت یک محیط پاک و متییز می اجنامد. در صفحات بعدی   بازیافت مناییم. 

صورت تصویری نشان داده می شود که کدام نوع از آشغال و زباله در کدام نوع از زباله دانی باید انداخته شود

.ما آشغال و زباله را جهت بازیافت از هم جدا می مناییم

.
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زباله دانی قهوه ای رنگ

باقیماندهٔ مواد  مخصوص  دانی   زباله 

و کشاورزی  و محصوالت   آشپزخانه 

هی گیا

زباله دانی سبز رنگ زباله دانیهای زردرنگ زباله دانیهای سیاه رنگ

یا و  فلزی  پالستیکی،  خالی   قوطیهای 

فلز و  کاغذ  و  پالستیک  از  ترکیبی 

 کاغذ و اوراق کهنه، کارتنها و بسته

های خالیی از جنس کاغذ

Papier کاغد Verpackung بندیها بسته  Glas شیشه

شیشه می جنس  از  که  بندیهایی  بسته   جهت 

چندبار و  بازیافت  قابل  بطریهای  )لطفًا   باشند. 

)مصرف را در این زباله دانی دور نیندازید

 زباله دانیهای خاکستری

رنگ

سمی بسیار  مواد 

 آشغال و زباله هایی که در زباله دانیهای

 فوق انداخته منی شوند، در این زباله دانی

انداخته می شوند

 این گونه زباله و آشغال در زباله دانی معمولی

الکترونیکی، و وسایل  افزار  شوند:  منی   انداخته 

باطری و  انواع رنگها  شیمیایی،  مواد 

بطور باید  و مواد زاید خطرناک  زباله   توجه: 

آوری شود جداگانه جمع 

Restmüll سایر مواد زاید و آشغال

.

زباله و آشغالهای بسیار بزرگ

زباله و مواد زایدی که در این زباله دانیها جای

 گرفته منیشود را نیاز است پس از متاس با شهرداری 

آنها را پس از هماهنگی بیرون قرار داد

 این ضایعات به طور مجانی دو بار در سال برداشته

می شوند

.
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Bio زباله دانی مواد ارگانیک 


