
ھــل لدیــك أســئلة؟ لمزید مــن المعلومــات، قم بزیارة www.WasteFreeSD.org أو 
اتصــل بالرقــم المجاني 1-877-713-2784 .

 

ھذا الدلیل مطبوع على ورق ُمعاد تدویره بنســبة 30٪ وباســتخدام حبر مصنوع من فول الصویا.

غیر مســموح بعبوات 
الطــالء، إال إذا كانت جافة

غیر مســموح بالمنادیــل الورقیة/المحارم

غیر مســموح باألكیاس البالســتیكیة

غیر مســموح بالنوافذ أو 
الخزفیات أو قواریر الشــرب

 

أعد التدویر بصورة صحیحة! أبِق على المواد القابلة إلعادة التدویر الخاصة بك:

معــدن

أعد تدویر ھذه المواد.

سائبة
ال تضع المواد 
القابلة إلعادة 

التدویر في كیس.

جافة
ال تضعھا إذا كان 

 بھا سائل متبٍق.

الجرائد وا�ج�ت وال�يد غ� 
ا�رغوب فيه وا
وراق ا�كتبية

الورق ا�ُقوى ا�طوي � 
شكل مسطح

الحاويات الورقية

عبوات الحليب والعص� 

والحساء الكرتونية

القنا� وا
كواب وا
حواض 
والحاويات الب�ستيكية

كتل فوم البوليس�ين

ال�ط�نات/القنا� الزجاجية

(ا�لونة والشفافة)
عبوات/قوارير 

ا
لومنيوم والصلب
عبوات ا
يروسول الفارغة

ییغــو د ن  ســا طعــة  مقا فــي  یــر  و لتد ا ة  د عــا إ لیــل  د

فارغة
ال یوجد بھا 

أي بقایا 
طعام أو بھا 

بقایا قلیلة.

ج
جا

ز
ســتیك

بال
ق

ور

فارغة



قـُـم بزیــارة الموقــع اإللكترونــي www.WasteFreeSD.org لمعرفــة مواقــع اإلعــادة أو التخلص

ت المنزلیــة الخطــرة
النفایــا

مــة
القما

تبــرع أو أعد اســتخدام أو أعد العناصــر التالیة:

افرز ھذه المواد.
أوراق التغليف/ ا
غلفة الب�ستيكية 

أدوات الطعام والشفاطات الب�ستيكية

ا�نتجات العضوية القابلة للتحلل

عبوات الطعام ا�تسخة

أكواب القهوة 

ا
وا� الزجاجية ا�نزلية
مخلفات الحيوانات

الحفاضات

ضراء
صر الســلة الخ

عنا

نواتج تهذيب 
الشج�ات وا
شجار

قصاصات العشب

أوراق الشجر

تبرع باألقمشة 
والمالبس واألجھزة

أعد اســتخدام األكیاس  
البالســتیكیة أو أعدھا 

إلــى بائع التجزئة

أعد اســتخدام الفوم 
الُمقطع على شــكل حبات 
الفول السوداني وورق 

التغلیــف ذي الفقاعات أو 
أعدھما إلــى بائع التجزئة

 

 

ییغــو د ن  ســا طعــة  مقا فــي  یــر  و لتد ا ة  د عــا إ لیــل  د

ھــل لدیــك أســئلة؟ لمزید مــن المعلومــات، قم بزیارة www.WasteFreeSD.org أو 

بقايا الطعام
نواتج تهذيب العشب

صنیع 
المواد المستخدمة في ت

ضوي بالمنزل*
السماد الع

* اتصل ع° الرقم 2784-713-877-�1عرفة ا�زيد حول صناديق الس�د العضوي ا�خّفضة السعر

خزانات ال�وبان والهيليوم

ا�نتجات الســامة والقابلة ل�شتعال والتآكل

اµبر وا�حاقن
ا
دوية 

زيوت ا�حركات 

البطاريات

أنابيب الفلورسنت ومصابيح الفلورسنت 
(CFL) ا�دمجة

عبوات ا
يروسول غ� الفارغة

اتصــل بالرقــم المجاني 1-877-713-2784 .
ھذا الدلیل مطبوع على ورق ُمعاد تدویره بنســبة 30٪ وباســتخدام حبر مصنوع من فول الصویا.




