
ال

األغلفة
 •  األكياس أو األغلفة/األطباق البالستيكية/

املصنوعة من رقائق القصدير
•  األغلفة الخارجية

 •  حاويات اللحوم املصنوعة من البوليستريين 
الرغوي )الفلنّي( واألوراق التي تبطّن بها

 •  أغلفة الطعام البالستيكية، والعبوات 
الزجاجية، وعلب املرشوبات الغازية

 •  أكواب املرشوبات الساخنة، وأغطيتها، وعازالت 
الحرارة التي تحيط بها لسهولة اإلمساك بها

النفايات
األوراق املعطرة للنشافات الكهربائية، ومناديل   • 

 املسح لألطفال، وماسحات أدوات التجميل، 
والخيط السني، وعيدان األذن القطنية

الشعر، وفراء الحيوانات، والريش، والشموع، والقطع الخشبية،   •
 وأعقاب السجائر، وسّدادات علب النبيذ، 

 وأكياس املكانس الكهربائية/مخلفاتها، 
والرماد الناتج عن مدفأة الحطب أو الشواء

ماذا نضع يف

الحاوية الخرضاء؟

•  ال تستخدمي األكياس القابلة للتحلل البيولوجي.

•  لفي األطراف العلوية للكيس أو اربطيها دون إحكام )ال تضعي 

عليها أرشطة اإلغالق(.

•  أخرجي األطعمة من أكياسها/مغلفاتها البالستيكية، تتسبب األكياس 

البالستيكية الكثرية يف مشاكل.

نصائح حول 
الحاوية الخرضاء

جمع القاممة من أمام املنزل
•  ضعي كيًسا في حاوية المطبخ أو الحاوية الخضراء وليس في كليهما مًعا.

•  ضعي كيًسا بالستيكيًا أو ورقيًا في إحدى الحاويتين.
•  هل لديك مواد زائدة؟ ضعي المخلفات التي ال تحتوي على أطعمة )كالمناديل الورقية، والحفاضات، 

وفضالت الحيونات( في كيس شفاف بجانب الحاوية الخضراء.

جمع القاممة من املباين السكنية )إن وجدت(
• ضعي كيًسا بالستيكيًا في حاوية المطبخ.

•  ضعي الكيس في الحاوية الخضراء التابعة للمبنى السكني الذي تقطنين به.

نعم
الفاكهة والخرضوات  •

منتجات اللحوم، والدواجن، واألسامك  •

املكرونة، والخبز، والحبوب، واألرز  •

منتجات األلبان، والبيض والقرش  •

القهوة املطحونة/املرشحات، وأكياس الشاي  •

الكعك، والبسكويت، والحلوى  •

الحفاضات، واملنتجات الصحية  •

مخلفات الحيوانات، وفراشها، وفضالت   •

القطط

النباتات املنزلية، ويشمل ذلك الرتبة  •

األوراق - املتسخة  •

-  مغلفات األطعمة، وحاويات المثلجات،   

والفشار، وأكياس الدقيق والسكر

-  املناديل، واملناشف الورقية )غري املتسخة   

بالكيامويات مثل منتجات التنظيف(

تُوضع األطعمة يف الحاوية 
الخرضاء،  بينام توضع 
أغلفتها البالستيكية  يف 
النفايات. حاوية 

املزيد 
من النصائح



العضوية النفايات  منظومة  تلويث  عدم  يُرجى 

ال توضع هذه األشياء يف الحاوية الخرضاء ألنها تلوث 

املنظومة:

* يُرجى إخراج األطعمة من أكياسها/أغلفتها )كأكياس الجزر، والخبز إلخ(. ضعي األطعمة 

يف الحاوية الخرضاء، واألكياس البالستيكية يف النفايات.

** يُرجى عدم رمي الحاويات البالستيكية، والعبوات الزجاجية التي تحتوي عىل األطعمة يف 

الحاوية الخرضاء. ضعي األطعمة يف الحاوية الخرضاء، وضعي حاويات األطعمة الفارغة يف 

حاوية إعادة التدوير )بعد شطفها باملاء إلزالة بقايا األطعمة( أو يف النفايات وفًقا لنوعها.

ث يف: مارس/آذار 2013 ُحدِّ

إذا كان من املمكن أن أضع كيس النفايات البالستييك داخل الحاوية قبل استعاملها، فلامذا 

إذن ال يجب أن أضع املواد البالستيكية كحاويات اللنب الرائب أو رقائق التغليف يف الحاوية؟ 

عىل الرغم من جواز استخدام أكياس النفايات البالستيكية يف الحاويات، إال أنه ال ميكنِك رمي األكياس 

البالستيكية، وأكياس الخبز، واألغلفة البالستيكية األخرى داخلها. فكرثة البالستيك تتسبب يف مشاكل 

ن لكم مساعدتنا يف إنتاج سامد نظيف، وغني  كبرية يف الجودة داخل مرافق املعالجة. نحن نثمِّ

باملكونات.

هل يجب أن استخدم األكياس البالستيكية القابلة للتحلل البيولوجي يف الحاوية الخرضاء؟

ليس هناك داٍع لرشاء أكياس خاصة للنفايات، ميكنِك استخدام أكياس البقالة. ال يوجد أي فائدة فعلية 

الستخدام األكياس القابلة للتحلل البيولوجي. فاآللية املستخدمة لفتح األكياس املمتلئة باملواد العضوية  

وفرزها ال ميكنها التمييز بني كيس قابل للتحلل البيولوجي/لالشتعال وبني كيس بالستييك اعتيادي، فيتم 

فتح جميع األكياس، وإزالتها، والتعامل معها كبقايا األطعمة التي تتطلب التخلص بها يف املكّب.

جمع القاممة من أمام املنزل: ماذا لو أضعت الحاوية الخرضاء أو احتجت إىل أخرى؟ هي 

ميكنني رشاء حاوية إضافية؟ 

تتوافر الحاويات املنزلية يف عدة متاجر، ويف مواقع جمع القاممة يف املدينة وأيام البيئة املجتمعية 

)toronto.ca/recycle أو االتصال عىل 311(

معالجة محتويات الحاويات الخرضاء – شاهدي ماذا يحدث ملحتويات الحاوية الخرضاء. 

قومي بجولة عىل موقعنا “من أمام باب منزلك حتى التحول إىل سامد”.

toronto.ca/greenbin

ال

األكياس/األغلفة البالستيكية*	 

حاويات األطعمة البالستيكية والعبوات 	 

الزجاجية

 النفايات العامة	 
)كأعقاب السجائر، وسدادات زجاجات النبيذ، واملاسحات القطنية، 

ومناديل املسح لألطفال، والعلكة، وريش الحيوانات املنزلية، 

وفرائها إلخ(

 املخلفات الطبية	 
 )كالضامدات املصنوعة من القامش أو البالستيك، والشاش،

واإلبر الوريدية، وأكياس وأنابيب القسطرة/القولون(

علب املرشوبات الغازية	 

القطع الخشبية	 

هل أنِت غري متأكدة من كيفية التخلص من صنف بعينه؟
معالج النفايات )Waste Wizard(: أداة بحث عىل املوقع اإللكرتوين تحتوي عىل قوائم ما يزيد عىل 

1500 صنف من النفايات وكيفية التخلص منها. ابحثي يف toronto.ca/recycle )أو اتصيل عىل 311(.


