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المواطنةعزيزى المواطن/   

 

والشقق السكنيةالمجمعات  فيإعادة التدوير الصحيحة  –المجانية إلعادة التدوير!  الحاوية  

 

تفادى تلوث حاوية إعادة التدوير ذات الغطاء األصفر بأشياء ال يمكن إعادة تدويرها أمر مهم للحفاظ كذلك   إعادة التدوير مهمة لمجتمعنا و 

 عىل نظام إعادة التدوير 
 
 شققهم كعامل أساىس لتقليل ُيظهر البحث أن . قويا

ى
الطريقة التى يفصل بها السكان المواد القابلة إلعادة التدوير ف

وأكير  حفاضاتيشمل أكياس البالستيك، البالستيك الناعم، مواد غير قابلة إلعادة التدوير،  %. هذا التلوث14نسبة التلوث الحالية وىه 

 .  من ذلك بكثير

 

 شققنحن نوفر لجميع السكان الذين يق
ى
 فصل موادكم القابلة إلعادة التدوير  إعادة تدوير جديدة ىك تساعدكم ةعلب ،يمون ف

ى
تفادى و ف

 كيس بالستيىك، ألنها 
ى
 الحاوية الصفراء تسبب تلوث والذى  إذا التلوث. ُيرجى عدم وضع المواد القابلة إلعادة التدوير ف

ى
من ُوضعت ف

النفايات.  مكبالمحتمل أن ينتىه به المطاف فى   

 

لمجلس البلدية والذى يوفر معلومات مهمة لكيفية إستخدام خدمات النفايات وإعادة دليل خدمات مواد النفايات ُيرجى اإلطالع عىل 

 للتأكد من أنك وأرستك 
ً
بطريقة صحيحة تعيدون التدوير التدوير. بإمكانكم حفظ هذه المعلومات المهمة عىل برادكم للرجوع إليها مستقبال

مستدام. ألجل مستقبل   

 

 حاويتك الجديدة إلعادة التدوير

 ثالثة خطوات بسيطة: 

 وسهل الوصول إليهعلبلوضع  إعير عىل مكان مناسب .1
 
تك بحيث يكون مريحا  

كيس لمعرفة ما هو قابل أو غير قابل إلعادة التدوير )ال تضع المواد القابلة إلعادة التدوير فى  إرجع إىل دليل إعادة التدوير الصحيح  .2

 بالستيىك(

ذ مواد إعادة التدوير إىل حاويتك فى الخزانة أو الغرفة .3
ُ
 خ

hornsby.nsw.gov.au/waste    ارة يللمزيد من المعلومات عن النفايات وإعادة التدوير قم بز-  

 

 نتمنى أن تجد علبتك إلعادة التدوير مفيدة.
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