
 

اعادة التدویر  
 المختلط

 
 
 
 

  ذات حتى فظرووال والبرید والمجالت الصحف ورق
 الورق وصنادیق ، والكرتون ، المكتب /ورق بقایا ،النوافذ

سطحةالم المقوى   

     القمامة
 
 
 
 

صحون قھوة ، الأكواب / أغطیة  قمامة  
"قابلة ضیافة، حاویات خارجیة ، أدوات  یة/ بالستیك ورقیة  

، صباتللتسمید" ، فناجین مشروبات ساخنة وباردة ، ق  
، أكیاس بالستیكیة یةبالستیك صحونأدوات مائدة ،   

القناني 
 والجرار الزجاجیة

 
 
 
 

صندوق في الزجاج وضع والجرار الزجاجات  
.موافق تسمیات. األغطیة إزالة. منفصل  

المصابیح أو ، الشرب أكواب ، لمزھریات ال  
 
 

 ؟مادة مع بھ القیام یجب ما متأكدا ستل
:أداة وأین؟ التدویر نعید يذال ما استخدم   

WashingtonCountyRecycles.com/WTRW  
كیفیة عرفةلم على تصلا 503-846-3605   

كذل في بما ، عنصر أي من التخلص

 
 

 الفوالذ علبو ، القصدیر ، المغسولة األلمنیوم علب لمعدناا
 البقایاا ، النظیفة األلومنیوم رقائق ، الفارغة وائیةالھب علب

 المعدنیة
 
 
 
 
 
 

) وأصغر جالونات 5( سطل ، تشطف بالستیكیة قواریر
)أكبر أو أوقیة 6( وأحواض  

 أو بولیسترین أو بالستیكیة أصداف أو بالستیكیة أكیاس توجد ال
 أو صنادیق أو قھوة أغطیة أو فناجین أو" للتسمید قابلة" أدوات
 أو ساخنة مشروبات فناجین أو بالستیكیة أغطیة أو مجمدة أغذیة

 أو بالستیكیة أواني أو بالستیكیة أكواب أو أطباق أو باردة
 صندوق في الزجاج یذھب أن یجب( الزجاج خارجیة أوعیة

 منفصل

 
 الحیوانات نفایات ، المعالج الخشب ، حدیقةال خراطیم قمامةالا

 الطعام صواني/  تغلیف ، الحفاضات ، القطط فضالت ، األلیفة
بالستیكیة أغطیة/  أغطیة ، المجمدة  

 
 
 
 
 
 

 
 ، السیرامیك ، المكسور الزجاج ، المتوھجة المصابیح لقمامةا

 الشرب أكواب ، المزھریات
 أجھزة أو ، شاشات أو ، كمبیوتر أجھزة أو ، إلكترونیات توجد ال

 مثل حادة أدوات أو ، كیمیائیة مواد أو ، خطرة نفایات أو ، تلفزیون
 إلعادة ماذا استخدم. البطاریات أو ، الفلورسنت مصابیح أو ، اإلبر

  3605-846-503 بالرقم لأتص أو وأین؟ التدویر
 .موادال ھذه تأخذ أین معرفةل

 واألحذیة والمالبس األثاث
 األخرى المنزلیة واألدوات

 
 
 

 
  واألجھزةااللكترونیات

 والبطاریات

 
 
 

 المنزلیة الخطرة النفایات
 الحادة واألدوات واألدویة

  الطبیة

 
 

 
 

 

WashingtonCountyRecycles.com | 503-846-3605 

 
 عن إبعادھا یجب أشیاء 5 أھم

:رالتدوی إعادة صندوق  

   التدویر اعادة دلیل
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