د ډلبندۍ الرښونه د کریستیانساند ٫سونګدالن  ٫سوګنه او ونسال ښار کي
د

Tد بیا ګو ما ر ني سټیشن

بیر ته

ستنو لو ټکی

avfallsor.no
کو ر کي

بل رقم کثافات

له خطر ځخه ډک
کثافات

برقی (برښنایی)
کثافات

د باغ کثافات

شیان چي د بیا
استعمالولو وړ وی

نساچي شې/
جامې/بوټان

ښیښه ـ/د وسپني
بستي

پالستیکي پاکي
بستي

باقي ضایعات

صندق\کاغذ\کارتن

بیولوژیکي کثافات

مواد او لرګي

له موادو ډک لرګي

د لوبو برقي سامان

واښه

فرنیچر ( میز ٫چوکې او
)کوچونه

جامې

المونیم ورقي/-بستي

پالستیکي کځوړه

د سپي کځوړي٫
پامپرسونه

ورځپاڼه

پوښ/الشه/زړه میوه سابه

اوسپنه او فلزونه

رنګ/ترشي/سیرک

مبایل ټلفون

پاڼي

بوټ
کتابونه

ښیښه/بوتلونه

بلیدونکي بوټان
سریښ

غورځیدلې میوي

اعالناتو کتاب ګوټي

قابونه ٫پیالي او کاسي

پالستیکي کوزه/
پالستیکي پیاله/
پالستیکي صندق

د برقي جارو کځوړه
وونیزې/ژوزنالونه/مجلي/
کتابونه

الس پاک
ایري/سکاره

د ګاډی ټیرونه

د چای کځوړه/دقهوه چنګړ
او فیلټر

کنسرو ډبیان
د خریلو ماشین
استعمال شوي غوړ

ښاخونه/ډډونه

پردي
بایسکیلونه

د بوتلو فلزي سرپوښونه

کړکې ګاني

د ماهي ٫مرغانو ٫غوښو٫
میوي ٫توت او په ډوډې
ایښودونکي خوړو
پالستیکي بستي

د خط پاکټونه

د شیدو ـ جوسو کارتنونه

کیمیاوی مواد
کاک

ماهی/مرمۍ ( د اوبو کلک
)پوستکي خوځیدونکي

شمع ٫د سګرتو فیلتر٫
پالستیکي لوله

د ویښتانو د وچولو ماشین

بی موجبه بوټي

د توشکو او بړستنو
پوښونه

سکی

د ډبیو فلزي سرپوښونه
دمینځلو د موادو/
دشامپو/سوسو بوتل

پاتې غوښی/اډوکي

خراپه شوي د لوبو
نانځکي سامان

کمپيوټر تجهیزات
بیترې
نور پالستیکي شیان

د خوني غولې

ډوډې او خواګه

ساعتونه

ګیائيز/ګوالن

بیر/-معدنی اوبو پیپان څه
د نه خرځیدودي

ټیرلرونکې کړاچۍ

د ګلو پالستیکي ستل

زړي جامي/ټوټي/بوټان

پیتزا ـ/مستو ـ/حبوباتو
کارتنونه

کم مصرفه ګروپونه

یخچال ٫داش ٫د جامو
مینځلو او وچولو ماشین

د ډالي (تحفي)پاڼه

بریښنايي شې چي جوړ
وی

فلزي لولي

قهوه /-د چپسو کځوړي

دالس وچولو کاغذ/د
تشناب کاغذ

د هګي پوښ د خستکو
پوښ

د کاغذو مرداري کوچنې
ټوټي

د کریسمس وني

سپین سپریټ
برښنایي کپسولونه

د نصوارو قوطې

مرداره کاغذ او پالستیک

کارتنونه/تختي

بوټي ٫ګوالن ٫پاڼي،
ښاخي او ډډونه

سیمان لینونه
باقی کثافات هغه دی چي
باد له ترتیبولو پاتي وی

له خطر ځخه ډک کثافات
په خپل اصلی ډبې کي
ورکړې

موږ د برقی شیانو د وړلو
خوندی وړاندیز کوو

د تورلیست بوټي باقي
ضایعات دی

محیط اوساتې او پکار
راتلونکي شیان د بیا
استعمالولو له پاره ورکړې
ایسته يي مه اچوۍ

و جامي چی یو څه خراپه
شوي وي

شې چي د خوړو ضایعات
په کي نه وي

پالستیک په یخو اوبو
وکنګالې که اړتیاوي

باقی ضایعات د
بیرته انرژي جوړیدو.
سوزیدونکي ضایعات

تاته کوالی شو د شنه
ضایعاتو د ستل خالی کولو
د پاره مفته خبر درواستوو

د بسته بندۍ ضایعات په
بیولوژیکی کثافاتو کی مه
غورڅوې

کانتینرو کی ترتیب شي

له خطر ځخه ډک کثافاتو ته
ځانته سالن شته

ځانته د برقي شیانو سالن
شته

جال ځای د باغ کثافاتو ته
شته

دبیا استعمالو شیانو سالن
یا کانتینر شته

د UFF-کانتینر.
او د نورو ټوټو بابو برج

ګرد بیلر د ښیښو او فلزو
دپاره

خړ ستل د پاک پالستیکي
بستو دپاره

خړ ستل د باقی ضایعاتو
دپاره

د ضایعاتو شین ستل د
صندق\کاغذ\کارتن دپاره ده

نصواری ستل د بیولوژیکي
کثافاتو د پاره ده

Oversatt av Tolketjenesten TolkSør

