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ستاسو په 

 شنو فاضلدانو

 کې څه ویوړل

 کیږي؟ 

 

 

توکي باید په فاضلدانه کې 

په  - خالصې کیښودل شي

 .کڅوړو کې بند نه

هو
 د ورځپانو مجلو او 

تلیفون کتابچې 

 
 کاغذونه  *په بل مخ برخه 

6 وګورئ 

 
 کارډبورډونه یا 

کارټنې 

 
 کتابونه 

 د خوراکي توکو 
 

ټینونه او د څکلو 

کېنونه 
 

 سپری ګان 

 

 پالستیکي بوتلې 
 

نه 
 د ښیښې بوتلې او 

جارونه *په بل مخ برخه 
5 وګورئ 

 د خوراک ضایع  

شوي توکي 

 
 نېپیانې 

 

 نور څه پالستیک، لکه، د 

مستو لوښي او د خوراک 

مجمې 
 

پورتني شیان په خپل خړ رنګ 

فاضلدانې کې کېښودلی شئ. 

ستاسو خړ رنګ فاضلدانه د 

کورنۍ د عمومي خځلې لپاره 

ده.  

په دې کې به خاوره، د خښتو 

او ډبرو ټوټې یا د باغ خځلې نه 

اچوئ.  

ستاسو فاضلدانې باید د راټولولو په ورځ سهار له 7 بجو څخه مخکې راوویستل شي.لطفا د 

راټولولو وروسته خپلې فاضلدانې واپس ویسئ. 
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ستاسو فاضلدانې باید د راټولولو په ورځ سهار له 7 بجو څخه مخکې راوویستل شي.لطفا د 

راټولولو وروسته خپلې فاضلدانې واپس ویسئ. 

 

پوښتنې او ځوابونه 
 

 

1. که زه په خپله فاضلدانه کې غلط توکي واچوم، نو څه به کیږي؟ 
- خړ رنګ فاضلدنه ممکن خالي نه کړل شي او ستاسو د ملکیت څخه لرې کیدی شي. 

 

2. زه څنګه په سمه توګه بیا په کار راوستلی شم؟ 
- په دې کتابچې کې چې کومو توکو ته د هو √ نښه شوې وي، یواځې هغه خپل شنې فاضلدانې ته اچوئ.   

 

3. په شنې فاضلدانې کې به توکې خالصې کیښودل کیږي؟ 
- هو، ټول توکي به خالصې، پاکې او وچې وي او باید په بندو کڅوړو یا د سودا اخیستلو په کڅوړو کې 

نه وي. 

 

4. د شنې فاضلدانې د توکو سره څه کیږي؟  
- د شنې فاضلدانې توکي د بیا په کاروولو مخکې د موادو د ډولونو په توګه جال کیږي، لکه، پالستیکي 

بوتلې، ورځپانې او مجلې. 

 

5. زه څنګه کولې شم چې خپل د ښیښې ګیالسونه او مرتبانونه بیا په کار راولم؟ 
- تاسو د ښیښې بوتلې او مرتبانونه د بیا په کارولو ځای ته وړلی شئ. د خپل نږدې مرکز لپاره 

www.kirklees.gov.u ته مراجعه وکړئ. 

 

6. آیا زه ټوټه شوی کاغذ خپلې د بیا په کارولو فاضلدانې ته اچولی شم؟ 
- نه، خو په لږ شان مقدار کې یې مخلوط فاضلدانې ته اچولی شئ. ګنې نو، په دوو کڅوړو کې یې بندې 

کړئ )چې الووځي نه( او په خپلې خړ رنګ فاضلدانې کې یې واچوئ. 


