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چه چیز 

های در 

زباله دانی سبز 

تان میرود؟ 

اشیا باید باز شده در این زباله 

در هیچ  –دانی انداخته شوند 

نوع خریطه یا بسته بندی نباید 

باشند

بلی  

 اخبار، مجله و کتابچه 
شماره های تلیفون 

 

 کاغذ ها * شماره 6 
پشت صفحه را ببینید 

 

 کارتن ها 

 کتابها 

 قطی های غذا و 
نوشابه 

 

 آئروسل ها 

 بوتل های پالستیکی 

نخیر 

سطل های زباله شما باید قبل از ساعت 7 صبح روز نوبت جمع آوری تان بیرون 

گذاشته شود. لطفا پس از جمع آوری سطل های زباله خود را دوباره داخل بیاورید. 

 

 بوتل های شیشه ای 

و مرتبان ها* شماره 5 
را در پشت صفحه ببینید 

 

 

 ضایعات غذایی 

 

 پوشک های اطفال 

 

 ظروف پالستیکی 

دیگر مثل ظرف ماست 

و پتنوس غذا 

 

اشیای فوق را می توان در 

سطل خاکستری بیاندازید. سطل 

خاکستری شما برای زباله های 

خانگی است.  

نباید خاک، سنگ چل یا زباله 

باغ را در این سطل بیاندازید. 
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سطل های زباله شما باید قبل از ساعت 7 صبح روز نوبت جمع آوری تان بیرون 

گذاشته شود. لطفا پس از جمع آوری سطل های زباله خود را دوباره داخل بیاورید. 

 

سوال و جواب 

1. چی می شود اگر اشیای اشتباه را در زباله دانی اشیای قابل بازیابی بیاندازم؟ 
- شاید زباله دانی سبز شما خالی نشود و از خانه تان برداشته شود. 

 

2. من چطور می توانم بدرستی اشیای را بازیابی کنم؟ 
- فقط اقالمی که در این جزوه بلی √ عالمت زده شده را در زباله دانی سبز تان بیاندازید. 

 

3. آیا اشیا باید بصورت باز در زباله دانی سبز انداخته شوند؟ 
- بلی، تمام اشیا باید باز کرده، پاک و خشک باشند و نباید در خریطه های سیاه یا بسته بندی های 

دیگر باشند. 

 

4. اشیای زباله دانی سبز چی میشوند؟ 
- اشیای زباله دانی سبز براساس نوعیت مواد آنها بطور مثال بوتل های پالستیکی، اخبار و مجله 

ها قبل از بازیابی سورت میشوند. 

 

5. من چگونه می توانم بوتل های شیشه ای و مرتبان های خود را بازیابی کنم؟ 
- شما می توانید بوتل های شیشه ای و مرتبان های خود را به ساحه بازیابی ببرید. برای پیدا کردن 

نزدیکترین ساحه از وبسایت www.kirklees.gov.uk بازدید کنید. 

 

6. آیا من می توانم کاغذ های پاره شده را در زباله دانی بازیابی خود بیاندازم؟ 
- نخیر، اما می توانید مقدار کم را در سطل کمپوست )مخلوط( خود قرار دهید. در غیر این 

صورت آن را در دو خریطه انداخته )که پاش نخورد( و در سطل خاکستری خود قرار دهید. 


