
gladsaxe.dk/affald

عىل املوقع اإللكرتويّن gladsaxe.dk/affald ميكنك قراءة مخطّطات بلديّة "غالدساكس" لفرز النفايات، وكيفيّة االشرتاك يف املخطّطات الطوعيّة: الورق 
 والزجاج والورق املقّوى. استخدم أيًضا الحلول الخاّصة بالخدمة الذاتيّة عىل الرابط

gladsaxe.dk/ekstraaffald أو gladsaxe.dk/mitaffald

دليل فرز النفايات

ال، شكرًا 

مناديل املائدة 

النباتات املزروعة يف أوعية 

فضالت الحيوانات  

نفايات الحدائق

ال، شكرًا 

الورق املقّوى والكرتون

عبوات الحليب والعصري

ورق الطعام وورق الخبز

األكياس الورقيّة الخاّصة بدقيق الشوفان 
والدقيق والخبز، الخ.

ورق التغليف وتغليف الهدايا

ورق البالستيك لتغليف اإلعالنات

الكتب ذات األغلفة السميكة يتّم نقلها إىل 
مركز إعادة التدوير

ال، شكرًا 
 الخزف والبورسالن 

)يتسبّبان برضر كبري يف مراحل إنتاج الزجاج الاّلحقة(

الزجاج املقاوم للحرارة. زجاج الكريستال

زجاج النوافذ. املرايا

املصابيح الكهربائيّة ومصابيح الفلوريسنت

 ال، شكرًا. التغليفات املصنوعة 
 من الفلنّي. البالستيك 

املطبوع عليه عالمة تحذير

األلعاب اإللكرتونيّة

 مالبس املطر واألحذية املطّاطيّة 
)،"PVC بسبب احتوائها عىل ماّدة "كلوريد متعدد الفينيل( 

 علب الدهان. تغليفات معجون السيليكون. 

األقراص املدمجة/أقراص الفيديو الرقميّة 
وأرشطة الكاسيت وأرشطة الفيديو

أوعية الطعام وغريها من أطباق امليالمني

بقايا الطعام

الورق

الزجاج

البالستيك

نعم، شكرًا

الفواكه والخرضوات واللحوم والعظام والحساء واملرق 
والدهون والحبوب واألرز واملعكرونة والخبز والبيض 

وقرش البيض 

تفل القهوة وأوراق الشاي ومرشحات الشاي والقهوة

الطعام الفاسد

املناشف الورقيّة املستخدمة والزهور املقطوفة

نعم، شكرًا
 الجرائد واملجاّلت األسبوعيّة واإلعالنات  

)يجب إزالة ورق البالستيك الذي يغلّفها(

املغلّفات - وأيًضا املغلّفات املزّودة بنافذة

الكتب وأدلة أرقام الهواتف ذات األغلفة الورقيّة
 ورق الكتابة والرسم. النسخ املصّورة 

)ميكنك إبقاء املشابك عليها(

تذكّر أنّه ال يجب رمي الورق املقّوى والكرتون يف حاويات النفايات الخاّصة بالورق

نعم، شكرًا

الزجاج يف منتجات الطعام 

قناين النبيذ واملرشوبات الكحولية

أكواب الزجاج العاديّة

قناين العصري. مرطبانات الزجاج

قطع الزجاج من األغراض املذكورة

ينبغي شطف التغليفات شديدة االتساخ باملاء البارد

قناين البالستيك والُعلب البالستيكيّة

الُعلب البالستيكيّة. األغطية البالستيكيّة

األكياس البالستيكيّة واللفائف البالستيكيّة

األلعاب البالستيكيّة

األغلفة ذات الفقاعات الهوائية

DVD وأقراص الفيديو الرقميّة CD أغلفة األقراص املدمجة

ينبغي شطف التغليفات شديدة االتساخ باملاء البارد

الطعام بقايا 

الورق

الزجاج

لبالستيك ا

ال، شكرًا 

علب البيتزا

عبوات الحليب والعصري

الكتب ذات األغلفة السميكة وذات األغلفة 
الورقيّة

البالستيك. الفلنّي

الورق

الورق املقّوى والكرتون
نعم، شكرًا

العلب من الورق املقّوى، والكرتون املضلّع، وصناديق نقل األثاث

الكرتون

علب الكرتون الخاّصة باأللعاب ومبعجون األسنان، وغريها. 

كرتون ورق الحّمم. علب البيض

تذكّر إزالة البالستيك والفلنّي

يف املنازل املستقلّة واملنازل املتّصلة: ضع الحاوية عىل الرصيف مع النفايات كبرية 
الحجم. يجب أاّل يزيد عرض رزمة الورق املقّوى عىل ٦٠ سم.

املقّوى و   الورق 
الكرتون

 عند استخدام الحاوية املخّصصة للورق املقّوى: اضغط الورق املقّوى،
.ليك ال يأخذ مساحة كبرية داخل الحاوية

ال، شكرًا 
 البّخاخات وأسطوانات الضغط. 

 األغلفة املعدنيّة املطبوع عليها 
عالمة تحذير)مثل الدهان( 

األجهزة اإللكرتونيّة. البطّاريّات 

أكياس رقائق البطاطس، وأكياس الثاّلجة، 
وأكياس القهوة

القطع املعدنّية الكبرية: يجب فرزها ووضعها يف 
املكان الخاص بالنفايات كبرية الحجم، أو إحضارها 

إىل مركز إعادة التدوير

يجب وضع عالمة خاّصة عىل الدرّاجات الهوائيّة واملقطورات

األغراض املعدنّية الصغرية

نعم، شكرًا

علب املرشوبات

علب املنتجات الغذائيّة

أدوات املطبخ املعدنيّة

املنتجات الصغرية من املعدن

صواين ورق األلومنيوم )الفويل(. كبسوالت القهوة

ينبغي شطف التغليفات شديدة االتساخ باملاء البارد

األغراض املعدنّية
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ال، شكرًا 

 النفايات الكبرية القابلة للحرق:
األلواح، واألبواب، والخزانات املدمجة وغريها 

من نفايات البناء
 )مثل املنّصات النّقالة، واملراحيض واملغاسل، 

والخشب املعالج(

 النفايات الصغرية القابلة للحرق:
 جمع النفايات املنزليّة. نفايات 

الحيوانات األليفة

يتم نقل األنسجة والكتب ذات األغلفة 
السميكة إىل مركز إعادة التدوير  

ال، شكرًا 

املصابيح الكهربائيّة ومصابيح الفلوريسنت

البطّاريّات

ال، شكرًا 

البالستيك بخالف النوع املصنوع من "كلوريد 
"pvc متعدد الفينيل

ال، شكرًا 

فضالت وروث الحيوانات

نفايات الحدائق املوضوعة داخل أكياس 
بالستيكيّة 

ميكن إحضار الجذور والجذوع التي يبلغ 
قطرها أكرث من ١٥ سم، واألغصان التي يبلغ 
طولها أكرث من مرت واحد، باإلضافة إىل طبقة 

الحشيش والرتبة إىل مركز إعادة التدوير

يجب إحضارها إىل مركز إعادة 
التدوير

عىل سبيل املثال:

النفايات الكبرية والصغرية 
القابلة للحرق

 األجهزة اإللكرتونّية 
واألجهزة املنزلّية

النفايات غري القابلة للحرق /
مكّب النفايات 

نفايات الحدائق

 مخلّفات البناء النفايات الخطرة
واملراحيض واملغاسل

نعم، شكرًا
 النفايات الكبرية القابلة للحرق: 

 إطارات الدّراجات الهوائيّة )يجب إزالة األجزاء الحديديّة منها، إذا أمكن(
 قطع األثاث الكبرية. مراتب األرسّة التي 

 تحتوي عىل الزنربكات
السّجاد )يجب إزالة األجزاء التي ال ميكن حرقها من قطع األثاث، إذا أمكن(

 النفايات الصغرية القابلة للحرق: 
جميع النفايات الصغرية التي ال ميكن إعادة استخدامها 

)مثل األقراص املدمجة cd وأقراص dvd وأرشطة الكاسيت وأرشطة الفيديو(.

نعم، شكرًا

أجهزة الكمبيوتر والراديو والتلفزيون والهواتف 
املحمولة وأجهزة الجّوال

جزّازات العشب الكهربائيّة

فُرَش األسنان الكهربائيّة. األلعاب الكهربائيّة
األجهزة املنزليّة الكهربائيّة )الخالية من املأكوالت(

 األغراض التي تحتوي عىل بطّاريّات 
)مثل البطاقات التي تصدر موسيقى واألحذية املضيئة(

نعم، شكرًا

املزهريّات، الطاسات الزجاجيّة، الخزفيّات، املرايا

األطباق املقاومة للحرارة وزجاج الكريستال
 PVC النفايات املصنوعة من كلوريد متعدد الفينيل

 )ميكن معرفتها من العالمة املطبوعة عليها(
قد تتواجد هذه املاّدة يف األحذية املطّاطيّة، ومالبس املطر، واملعّدات 

واألحواض الخاّصة باألطفال، والستائر وأثاث الحدائق البالستييّك

يجب تغليف القطع الحاّدة!

نعم، شكرًا

األوراق واألغصان

األغصان التي يقّل قطرها عن ١٥ سم

األغصان املقطوعة والتي يبلغ طولها مرتًا واحًدا كحّد أقىص

الفاكهة التي سقطت عىل األرض

استخدم األكياس بدالً من الحاويات يف أيّام الصقيع

يجب أخذ املواد الكيميائيّة والدهانات 
واملصابيح الكهربائيّة والبطاريات واأللعاب 

الناريّة والسموم واألدوية واإلبر وما إىل ذلك 
إىل مركز إعادة التدوير أو الصيدليّة أو محاّلت 
الطالء أو إحدى مراكز البلديّة لفرز النفايات. 

ميكنك متابعة القراءة عىل املوقع اإللكرتويّن 
gladsaxe.dk/affald

النفايات الكبرية و الصغرية
النفايات القابلة للحرق

 الخشب واملالبس واألقمشة التي يتّم إحضارها إىل
.مركز إعادة التدوير يتّم استخدامها من جديد

اإللكرتونّية األجهزة 
اإللكرت األجهزة 
الكبرية ونّية 

  النفايات غري
القابلة للحرق

الحدائق نفايات 

الخطرة النفايات 
بيح   مصا

لفلورسنت ا
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ال، شكرًا 

النفايات القابلة إلعادة التدوير 

األجهزة اإللكرتونيّة

البطّاريّات

البّخاخات

املواد الكيموية. الدهانات

املصابيح الكهربائيّة ومصابيح الفلوريسنت

املتبّقية النفايات 
النفايات املتبّقية

نعم، شكرًا

عبوات الحليب والعصري

علب البيتزا. الحفاضات وغريها من النفايات الخاّصة مبنتجات 
العناية الشخصيّة

نفايات الحيوانات األليفة املغلّفة 

الفلنّي وصناديق الفلنّي

الورق والورق املقّوى املتّسخ

الكتب ذات األغلفة السميكة

الصّحّية املرافق  لجص بيكا لشبا ا


