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 ماذا یوضع این ؟

االكیاس الصفراء/المخلفات المخلفات العضویھ المخلفات السوداء
 الزجاج الكرتون / االوراق خامات التعبئھ والتغلیف 

 , من شھر یونیو الى  اسبوع2یتم تفریغھا كل    اسابیع4 او 2یتم تفریغھا كل 
 اسابیع او مجموعات بواسطھ منظمات 4تفرغ كل  اسبوع2یتم تفریغھا كل    اعسطس كل اسبوع

حاویات فى كل بلدیھ او ساحة اعاده التدویر  او اعاده التدویر

   مخلفات المكنسھ الكھربائیھ  بقایا الخضار والفاكھة  اوعیة الزبادى الصحف والمجالت
 

علب المربى الزجاجیھ  او  مخلل الخیار 
 حفاضات االطفال  أوعیھ النباتات (مثل:علب الشامبو) االوعیھ البالستیكیھ الفھارس والكتیبات  حاویات الزجاج للزیت او الخل او الصلصھ 
 الكناسھ \ القمامھ  مرشحات الشاى والقھوة  الصوانى البالستیك او المشروبات   اوراق الكتابھ 
 مخلفات السجائر  بقایا الطعام المطبوخ  البالستك فویل المطبوعات
 بقایا رماد الفحم واالتربة  قشور البیض  الشنط البالستیك المغلفات
 المخلفات الخشبیھ علب القصدیر اكیاس السكر والدقیق
 الفوط الصحیة ,السدادات القطنیھ افرع الشجر  حاویات المشروبات (اللبن-العصیر-الخ)           

 
  مھم!  كرتون مساحیق الصابون 

 بقایا اوراق الحائط  اوراق االشجار  الزجاج االزرق او االحمر ینتمى الى الزجاج       
 بقایا السجاد  العشب المقطوع  االنابیب                                                    !  االخضر 
 المخلفات المطاطیھ  بقایا االسیاج العشبیة  االلومنیوم فویل   صوانى الفرن –لوحھ من الزجاج –الكریستال      
 المصابیح الكھربائیھ  اوراق النباتات المتكومھ السرامیك االوانى الفخاریھ -–المرایا –الزجاج    علب التعبئھ والتغلیف   
 الخرده من القماش  االزھار اوعیة االسبراى الفارغھ !   الخزف فى سلھ القمامھ السوداء 
البالستك االصق   (غیر قابلھ لالعاده) زجاجات المشروبات         
 الضمادات  اغطیة الزجاجات  
 فرش االسنان
 شمعات المالبس البالستیكیھ ! ھــــــــــــــــــــــــــــام  ! ھـــــــــــــــــــــــــــــــام  ھــــــــــــــــــــــام! للمعلومات
 االلعاب البالستیكیھ   فقط مخلفات المطبخ والحدائق  كل خامات التعبئھ البد ان تكون فارغھ تماما   تجمع المواد المصنوعھ من الورق او الورق

 
 

 الشموع   المقوى ,حتى الكوبونات الخضراء التى    ال للسوائل 
 المنتجات الجلدیھ    تنتمى للورق او الورق المقوى!       تلف بقایا الطعام المطبوخ فى الصحف
 المخلفات العظمیھ !  الورقیة 
 مخلفات القطط    ھام: عدم استخدام الكیاس البالستیكیھ وایضا  :للمذید من المعلومات 
 بقایا العاب االطفال !  www.awb-es.de or in your   التى لھا قابیلیة للتحلل 
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