راهنمای مرتب سازی برای شهر کریستیانساند ٫سونګدالن  ٫سوګنه و ونسال
ستشن

نقطه
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د ر خا نه

زباله های نوع دیګر

زباله های خطرناک

زباله های برقی

زباله های باغ

اشباه برای استفاده
مجدد

تکه/لباس/کفش

بسته های شیشه
یی و فلزی

بسته بندی های
پالستیکی پاک

بقیه کثافات

صندق/کاغذ/کارتن

زباله های قابل
بازګشت

وسایل و چوب

چوب ضد آب

وسایل بازی برقی

سبزه

مبل

لباس

ورق های المونیم/-بسته
های المونیم

کیسه های پالستیکی

کیسه های مواد غایطه
سګ ٫پمپرس اطفال

اخبار

پوست میوه/هسته میوه/
میوه پسمانده/سبزیجات

آهن و فلز

رنګ/رنګ پالستیکی/الک

برګ

کتاب

مبایل

اعالنات

کفش
شیشه/بوتل

بوت های چراغ دار
سرش

میوه ریخته از درخت

ظروف ٫پیاله و کاسه

ګیلن های پالستیکی/
ظروف پالستیکی/قوطی
های پالستیکی

خاکستر سرد/زغال

تیر موتر
ماشین تراشیدن
روغن سوخته

کیسه جاروی برقی

دست پاک

قوطی های کنسر

شاخ و شاخچه

انواع و اقسام نان

پرده

بایسکیل

سرپوش های فلزی بوتل

کلکین

بسته های پالستیکی
ګوشت ٫پرنده ګان٫
ماهی ٫میوه ٫توت٫
سبزیجات وخوراکه باب که
روی نان خشک ګذاشته
میشود

مواد شیمیایی
علف

سرپوش های فلزی
مرتبان

سکی

قوطی های پالستیکی
مایع ظرف شویی/شامپو/
سوس

وسایل کامپیوتری

شمع ٫فیلتر سګرت٫
تیوبهای پالستیکی

کفپوش خانه

ګیاهان در ګلدان/ګل

غلتک عرابه دار

بوتل های آب جو/-آب
معدنی بدون ارزش پولی

تکه باب کهنه/لباس/بوت

ګروپ کم مصرف
یخچال ٫داش ٫ماشین
لباسشویی و لباس
خشک کن

تیوب های فلزی

کارتن های پیتزا/ماست/
مخلوط صبحانه

پوست تخم ٫پوش خسته
باب

ګلدان های پالستیکی

کاغذ تحفه
وسایل برقی قابل
استفاده

بقایای ګوشت/استخوان

سامان آالت بازی خراب
شده

باطری
اشیای پالستیکی

ماهی/حلزون صدف دار

کارتن شیر/-آب میوه
پوش رخت خواب

ساعت

کیسه چای/فیلتر قهوه/
تفاله قهوه

پاکت خط

مو خشک کن

کاک

مجالت هفتهګی/ژورنال
/مجالت/کتاب

پاکت های قهوه/چیپس

مقدار کم دستپاک کاغذي
کثیف شده
دستپاک کاغذی/کاغذ
تشناب

درخت کریسمس

الکل صنعتی سفید
چراغ و لمپه های تیلی

قوطی نصوار

پالستیک و کاغذ کثیف
شده

کارتن ها/تخته

ګیاهان ٫ګل ٫برګ ٫شاخ و
شاخچه ها

سیم های برقی
زباله باقی زباله های
است که بعد از تفکیک
باقی میماند

زباله های خطرناک را در
بسته های اصلی خود
تحویل دهید

ما امکانات تحویل وسایل
کامپیوتری را فراهم
میکنیم

ګیاهان لیست سیاه مربوط
به ګیاهان زباله میشوند

محیط زیست را محفوظ
نګاه بدارید و وسایل قابل
استفاده را به جای دور
انداختن ٫برای استفاده
مجدد تحوبل دهید

وسایل که کمی خراب
شده باشد

پسمانده غذا نباشد

در صورت ضرورت پالستیک
را با آب سرد بشورید

ذباله های بقیه جهت
بازیابی انرژی است :به
قول دیګر ذباله های قابل
سوز

برای خالی کردن ذباله
دانی سبز برای شما
پیغام رایګان فرستاده
میشود

زباله های بسته بندی
شده مواد غذایی را در
ذباله های قابل بازګشد
نیاندازید

در کانتینر زباله ٫جدا و
تفکیک میشود

محوطه سربسته برای زباله
های خطرناک

محوطه سربسته برای زباله
های برقی

منطقه خاص برای زباله
های ګیاهی

محوطه سربسته و کانتینر
برای وسایل دست دوم

کانتینر  UFFبرای تکه باب

ایګلو برای شیشه و بسته
های فلزی است

ذباله دانی خاکستری برای
بسته های پالستیکی پاک
است

ذباله دانی خاکستری برای
ذباله های بقیه است

ذباله دانی سبز برای
صندق/کاغذ/کارتن میباشد

ذباله دانی قهوه یی برای
ذباله های قابل برګشت

Oversatt av Tolketjenesten TolkSør

