القمامة يتم طمرها

الكب�ة
خدمات النقل وحمل االشياء ي
(425) 259-0044

غ� قابل للتدوير
بالستنك ي
ت
البوليس�ين
رغوة
الحاويات الفارغة للنفايات زجاجات الحبوب الموصوفة
الخطرة

ن
اوا� البالستيك والشفاط

انشوطية
شا�طة وعقد
الهدايا المعد�ن
وغالف

والمنتجات الغذائية واالكياس
®Ziplocالبالستيك والغذاء المجمد

البالستيك رقم 6

لفة البهار واالستخدام الفردى

اكياس وجبة خفيفة والغالف
والغطاء البالستيك

ورق مغلف بالبالستيك

ملصقات المنتجات الغذائية

سلعة خدمة الغذاء

العص� وكرتون الحليب والمعقم
علب
ي

علب االغذية المجمدة

15

/20

10

ال يمكن اعادة تدويرها او تحويلها اىل سماد

حفاضات ومنتجات العناية الشخصية
الدهان الالتكس
امتصاص او تصلب ،بدون غطاء

نفايات القطط او الحيوانات االليفة

االغطية

علب الهباء الجوى

االلومنيوم المتسخ بالطعام

ن
واالوا� الزجاجية وبايركس والمبات والمرايا والنوافذ الزجاجية
الس�اميك
ي

تعرف بالقمامة ،انظر  terracycle.comقد توجد بدائل مثل اعادة استخدام/اعادة تدوير لبعض االشياء
recycle@everettwa.gov

•

(425) 257-7205

•

everettwa.gov/recycling

لمادا نضع مواد خارج المكب؟

ث
ثل� النفايات ن ز
الم�لية تتألف من حطام الفناء وبقايا الطعام والنفايات الخشبية والورق ومنتجات الورق المقوى 1.التخفيض
2
واعادة التدوير للنفايات يمكن ان تقلل من التلوث وتوفر الطاقة وتحافظ عىل الموارد وتقلل من الحاجة اىل مرافق تخلص جديدة
العديد من المنتجات الشائعة ت
ال� تستخدم ف� منازلنا تحتوى عىل مكونات قد تكون خطرة وتتطلب تخلص خاص .نفايات خطرة
تعت� منتجات ن ز
الم�ل تحذير-تحذير-خطر-سموم .يمنع التلوث الذي يمكن ان يشكل خطراً عىل): (HHWاذا كان الملصق يقول
ب
.التخلص السليم صحتنا او عىل البيئةHHW
النفايات ن ز
الم�لية الخطرة

محطة تركHHW
مجاناً للمساكن

3434 McDougall Avenue, Everett
(425) 388-6050 • snoco.org/solidwaste

ساعات العمل :االربعاء – السبت 7:30 :صباحاً –  4عرص ًا
تقبل :القلوية والليثيوم و التجمد ومنتجات السيارات  NiCadوبطاريات حمض الرصاص ،ومضاد
الم�لية والسوائل القابلة آ
البيوت� ولوازم الهوايات والمنظفات ن ز
ين
للشتعال وانابيب الفلورسنت/
وعلب
ت
المصابيح ومنتجات الحديقة والدهان بأساس زي� ودهان ولوازم حمام السباحة والمنتجع وخزانات
ال� ي ن
وب� ومشاعل الشارع والمميعات والمذيبات
ب
ن
وب� ومشاعل الشارع والمميعات والمذيبات
ال� ي
ودهان ولوازم حمام السباحة والمنتجع وخزانات ب

اعادة التدوير ف� محطات النقل

*شمال المقاطعة

جنوب شمال

21311 61st Place W
Mountlake Terrace

ايربورت رود

19600 63rd Avenue NE
Arlington

10700 Minuteman Drive
Everett

ض
الحم� والبطاريات القلوية والكرتون وزيت الطهى المستعمل والزجاجات والجرات وزيت المحركات والفالتر واالوراق
تقبل :االجهزة بدون فريون ،مضاد للتجمد والرصاص
الغ� معالج
الخشب
الفناء/نفايات
نفايات
البقشيش:
رسوم
والقصدير.
الصلب
وعلب
االلومينيوم
اقل)،
او
اقدام
(8
المعادن
ال�ومان وخردة
ي
المختلطة والصحف وخزانات ب
االشياء المقبولة محدودة بسبب البناء*

ما وراء خدمات اعادة التدوير والتخلص عند الرصيف

اعادة تدوير االكياس البالستيك واالفالم
plasticfilmrecycling.org

العربيةArabic/

التخلص من اجهزة الفريون
)الثالجات والمجمدات(
1800recycle.wa.gov

اعادة استخدام المالبس/االثاث

بت�ع اىل محالت ثريفت او بع� ت
االن�نت
2good2toss.com, craigslist.com, swap.com

1 EPA's Advancing Sustainable Materials Management: Facts and Figures 2013. http://1.usa.gov/USmsw

www3.epa.gov/warm

2 U.S. Environmental Protection Agency Waste Reduction Model (WARM) 2015.

: everettwa.gov/recycling • (425) 257-7205 • recycle@everettwa.govمعلومات اعادة التدوير

