
 

 
  

 
 

  
 

 

 

 
 

  

 

 

MILK 

I 

 إعادة التدوير الصحيح
FAIRFAX COUNTY في 

في اًدائم وضعها يجب للتدوير قابلة عناصر أدناه الواردة القائمة تتضمن معينة. مواد لجمع الرصيف بجانب المخصصة الحاوية في التدوير إعادة برنامج ممُص
 الرطبة أو المتسخة أو العناصر أكياس بالستيكية. يقلل وضع المواد غير المقبولة أو ا فيًبوضعها أبد تقم – ال مفككة ونظيفة وجافة احتفظ بها صندوق القمامة. 

في للتدوير قابل الشيء أن اًمتأكد تكن لم إذا الحاويات. على والملصقات األغطية ترك يمكنك األخرى. المواد تدوير إعادة قابلية من القمامة صندوق في لالصقة ا
تأخذ لمجتمعنا خدمات تقدم التي الخاصة الشركات مجموعة القمامة. بعثرة لتجنب بغطاء الحاوية ِّطَغ اجتنابه." الحكمة فمن فيه شككت "ما تذكر القمامة، صندوق 

 اًعموم مقبولة أدناه المدرجة العناصر هذه تدويرها. إلعادة المقبولة العناصر من مختلفة قوائم المرافق لهذه تكون ما وغالبا الفرز. لمرافق للتدوير القابلة المواد 
 ا وضعها في حاوية إعادة التدوير.ًويجب دائم

 ا في حاوية إعادة التدوير المخصصة بجانب الرصيفقم بوضعها دائم

 الزجاجات واألباريق البالستيكية
 )عليها األغطية(

 علبُالطعام الم
 َب المشروباتوعل

 ورق مختلط علب الكارتون
 وورق مقوى

 ُرجى االتصال بمتعهد النقل.حكمة والتي تشبه المحار وغيرها من البالستيك، يُ*أما بالنسبة للعناصر الخاصة مثل علب الطعام الم

. ينكسر الزجاج أثناء عملية التجميعفي حاوية إعادة التدوير المخصصة بجانب الرصيف لم يعد الزجاج مقبوال
 ويلحق الضرر بآالت الفرز ويقلل قيمة المواد القابلة إلعادة التدوير األخرى في عمليات تدوير أحادي الفرز. 

ات إلى سلة القمامة األرجوانية فإعادة تدوير األوعية المصنوعة من الزجاج فقط رجى إحضار الزجاجات والجري
 قائمة في كل أنحاء المنطقة. سيتم إعادة تدوير العبوات الزجاجية التي تم جمعها الستخدامها في مشاريع المقاطعة 

رجى وضع وتطبيقات مفيدة أخرى. إذا اخترت عدم إحضار العبوات الزجاجية إلى سلة القمامة األرجوانية، ي
العبوة الزجاجية الخاصة بك في سلة النفايات. تتوفر خريطة لمواقع توفر سلة القمامة األرجوانية على اإلنترنت 

 .www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass على موقع 

 تقليل المخلفات من خالل الشراء األقل للمنتجات ذات االستخدام الواحد.

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash 

 تقليل. إعادة استخدام. إعادة تدوير.

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-trash/glass


 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

  
  

 

  

 

المحافظة على صحة المجتمعات ونظافتها

 بعض األشياء ال يجب وضعها في حاوية إعادة التدوير المخصصة بجانب الرصيف. يمكن إعادة األكياس البالستيكية إلى محالت البقالة والتبرع بالمالبس 
 واألحذية واألجهزة الصغيرة.

أشياء ال تقم بوضعها أبدا في حاوية إعادة التدوير المخصصة بجانب الرصيف

 األكياس البالستيكية وأغلفة 
 وسائد التعبئة

 الحقن أكياس الطعام الزجاج
 والمخلفات الطبية واألغلفة

 الورق الممزق

 المالبس

 الشماعات والخراطيم عبوات تغليف مختلطة الحفاضات
 والكابالت

 األكواب واألوعية السفرية المصنوعة
 من مادة الفوم والبالستيك

 البطاريات

Fairfax في I-66 محطة نقل يمكن لبعض األشياء إعادة تدويرها ولكنها ال تتضمن في برنامج إعادة التدوير في الحاوية المخصصة بجانب الرصيف. تقبل
 الهواتف وإلكترونيات وأدوات الطالء والبطاريات والمخلفات المنزلية الخطرة وخردة المعادن وزيت الطهي Lorton في المجمع I-95 موقع دفن النفايات و 

 وزيت المحركات وأكثر من ذلك. يحمي التخلص السليم من هذه المواد عمال التجميع والبيئة.

 ُ www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash رجى زيارة موقع لمعرفة ساعات العمل والمواقع، ي

لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي ينص عليها قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة | 2019  منشور Fairfax County, Va، سبتمبر

711 (ADA(، يرجى االتصال "ببرنامج إدارة النفايات الصلبة" على الرقم 5230 324 703، أو على الهاتف النصي رقم

www.fairfaxcounty.gov/publicworks/recycling-and-trash



