
 ال ميكن لبعض الفضالت أن تلقى

:يف الحاويات املنزلية. نذكر منها

 يتم التخلص من  اآلالت اكهرومنزلية و

 البطاريات  يف مستودعات إعادة التدوير

او محالت بيعها

 يجب فرز القواريرو العبوات الزجاجية الغري قابلة لإلرجاع

حسب اللون و التخلص منها يف حاويات محددة  لها

 ميكن التخلّص من النفايات الخطرة يف نقاط الجمع 

 املتنقلة.  الرزنامة موجودة عىل موقع االنرتنات

نفايات أخرى

اآلالت الكرتونيكية و البطاريات

زجاج

نفايات خطرة

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe 
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Gebäude-Nr.: 5110 
76646 Bruchsal

kundenservice@awb.landratsamt-karlsruhe.de 
www.awb-landkreis-karlsruhe.de/getrenntsammlung

0800 2 9820 20

هذا املنشور متوّفر بلغات اخرى

مصلحة الحرفاء 

دليل  فرز النفايات

www.awb-landkreis-karlsruhe.de/ 
getrenntsammlung

Estos y otros idiomas disponibles

Queste e altre lingue disponibili

Acestea și alte limbi disponibile

Cette langue et d'autres disponibles

Dostępne są te i inne języki

Ці та інші мови доступні

Доступны эти и другие языки

Bu ve diğer diller mevcuttur

These and other Languages available

Éliminer les déchets correctement

Eliminar correctamente los residuos

Как правильно выбрасывать отходы

Atıkların doğru imha edilmesi

Correct waste disposal

Abfall richtig entsorgen

Diese und weitere Sprachen verfügbar

Kundenservice // Customer service // Service clientèle // 
Müşteri hizmetleri // Обслуживание клиентов //  
Servicio al cliente
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النفايات العضوية 

بقايا الخضار والفواكه 

  األلبان وقرش البيض

العظام و شوك السمك 

 فلرت  القهوة و أكياس 

   الشاي

 بقايا الطبخ 

أوراق النباتات 

 التخلص من املواد الغذائية

بدون عبوات التغليف

 النفايات القابلة
إلعادة التدوير

معادن

عبوات  بالستيكية 

 عبوات الحليب  و 

املرشوبات

مواد بالستيكية

  كرتون  و  ورق 

اللوح

البقايا من النفايات

الكنس

أكياس مكنسة الكهرباء 
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أعقاب السجائر

الحّفاظات

 الخزف

منديل

Bioabfall // Organic waste // Les déchets  
biodégradables // Biyo atıklar // Биомусор // 
Residuo orgánico

Wertstoffe // Recyclable materials // Recyclables // 
Geri dönüştürülebilir malzemeler // Вторсырье // 
Reciclables

Restmüll // Residual waste // Déchets résiduels //  
Evsel atık // Остаточный мусор //  
Desechos residuales


