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ما ھى البنود التى  
یجب أن تذھب  

إلى الصندوق 
 األخضر؟  

یجب وضع البنود فضفاضة 
داخل الصندوق األخضر – 

أى ال تضعھا داخل أي أكیاس 
أو حقائب  

نعم     ال               

یمكن وضع البنود 
المذكورة أعاله في 
الصندوق الرمادى. 

الصندوق الرمادى لدیك 
مخصص للقمامة العامة. 

ال تضع فیھ التربة 
والحصى أو نفایات 

الحدیقة. 

الورق
 * انظر 6 فى الصفحة التالیة 

الورق المقوى  

الكتب  

الصحف والمجالت 
ودلیل الھاتف  

علب الطعام و 
علب المشروبات  

 الھباء/معطر الھواء
الزجاجات  
البالستیكیة  

القواریر الزجاجیة  
والبرطمانات  

* انظر 5 الصفحة التالیة  

النفایات الغذائیة  

الحفاظات  
األشیاء البالستیكیة  
األخرى مثل أواني 

الزبادي وصواني الطعام  

یرجى إخراج الصنادیق الخاصة بك قبل الساعة 07:00 صباحا في یوم جمیعھا. ویرجى 
إدخال الصنادیق مرة أخرى بعد التجمیع. 
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أسئلة و إجابات  
1. ماذا یحدث إذا وضعت أشیاء خاطئة في صندوق إعادة التدویر؟  

- قد ال یتم إفراغ الصندوق األخضر ویمكن إزالتھ من منزلك. 
  

2. كیف یمكنني إعادة التدویر بشكل صحیح؟  
- ضع فقط البنود الموضوعة تحت عالمة (نعم) في الجزء األمامي من ھذه النشرة في الصندوق 

األخضر الخاص بك. 
  

3. ھل یجب أن تكون البنود فضفاضة/سائبة في صندوق المھمالت األخضر؟  
- نعم، یجب أن تكون جمیع البنود فضفاضة، نظیفة وجافة، ولیست في أكیاس سوداء أو فى أكیاس 

التسوق. 
  

4. ماذا یحدث لمحتویات الصندوق األخضر؟  
- یتم فرز محتویات الصندوق األخضر تبعا ألنواع المواد مثل الزجاجات البالستیكیة والصحف 

والمجالت قبل إرسالھا إلعادة التدویر. 
  

5. كیف یمكنني إعادة تدویر القواریر والبرطمانات الزجاجیة؟  
- یمكنك أن تأخذ القواریر والبرطمانات الزجاجیة إلى موقع إعادة التدویر.  

  
6. ھل یمكنني وضع الورق الممزق في صندوق إعادة التدویر الخاص بى؟  

- ال، ولكن یمكنك وضع الكمیات الصغیرة في سلة السماد. وخالف ذلك ضعھ فى حقیبة مزدوجة (حتى 
ال یتطایر فى المنطقة المحیطة) وضعھ في الصنوق الرمادي الخاص بك. قم بزیارة الموقع 

www.kirklees.gov.uk للعثور على أقرب موقع لك  

یرجى إخراج الصنادیق الخاصة بك قبل الساعة 07:00 صباحا في یوم جمیعھا. ویرجى 
إدخال الصنادیق مرة أخرى بعد التجمیع. 
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