جیاکردنەوەی زبڵوخاشاك – چی دەکرێتە کوێوە؟

 /KURDISCHکوردی

بەرمیلی زەرد بۆ قوتوو و
پاکەتی فرۆشتنی کااڵکان

بەرمیلی قاوەیی کاغەزی کۆن
بۆ کاغەز/مقەبا/کارتۆن

بەرمیلی قاوەیی بۆ خۆڵێك کە
دەبێتە پەیین

بەرمیلی ڕەشی پاشماوەی
زبڵوخاشاك بۆ پاشماوەی خۆڵ

دروستکراو لە کانزا سەرقاپی ئەلەمنێۆم/قوتووی
ئەلەمنێۆم ،توێژاڵی ئەلەمنێۆم ،بۆری ئەلەمنۆم ،قوتووی
خواردنەوە ،قوتووی خواردنە پارێزراوەکان ،قوتووی
سپرەی کرێم ،سەرقاپی برغوویی ،قوتووی سپرەی
(بەتاڵ) ،سەرەسۆدە

نامە ،نامیلکە ،کیسەی سەمون ،کتێب (بەبێ بەرگە
پالستیکەکەی) ،پاکەتی هێلکە ،کاغەزی
پێچانەوەی دیاری ،دەفتەرو تیانووس ،گۆڤار،
کاتەلۆگ ،کارتۆن ،کاغەزی پێچانەوە ،پاکەتی
کاغەز-وە مقەبا ،کاغەزی ڕێکالم ،پۆستکارت،
مقەبای شت لەسەر هەڵپێچان ،کاغەزی نووسین ،دەفتەری
تەلەفۆن ،,ڕۆژنامەکان ،ڕۆژنامەوەرزیەکان

دڕکی درەخت ،گوڵ ،توێکڵی هێلکە ،میوەی
وەریو ،پاشماوەی سەوزە ،پەرژینی بڕراو ،فلتەری
قاوە ،تڵپی قاوە ،لقوپەلکی دار ،پاشماوەی خۆراک
(بەبێ پاکەت و قوتوو) ،پاشماوەی
میوە ،پاشماوەی بڕینی چیمەن
(ژاکاو،ووشك) ،توێکڵەداری ووردکراو،
پاشماوەی زەاڵتە ،گوڵی بڕراو ،پاشماوەی خۆراک ،بنجی
ڕووەك ،پاشماوەی بڕینی ڕووەك ،کیسەی چا -/تڵپەچا،
ڕووەکی ناو ئینجانە ( بەبێ ئینجانە) ،سەوزەی کێوی،
میوەی ترش ،چڵ و لق

خۆڵەمێش ،نایلۆنی پێچانەوە ،فۆڵدەری دۆسیە ،کاغەزی
فڕن ،پاشماوەی کاری هونەری دەستی ،فڵچە ،فلتەری
هەڵمکێشی چێشتخانە ،مەکینەی ڕیشتاشێنی یەکجارە،
دەستکێشی یەکجارە ،گڵۆپ ،شتومەکی پاکژکرنەوە
(فڵچەی ددان ،سانتی ،پارچە لۆکە) ،کاسێت ،زبڵی پشیلە،
خۆڵە پاشەرۆك ،زبڵی گڵێنەکاری ،شریتی پێکەوەلکاندن،
ئێسک ،کاغەزی کاربۆن ،پەڕۆ ،چەرم ،پەڕۆی سڕین،
دەسڕی کاغەز ،دەسڕی کاغەزی گیرفان،
کاغەزی لە پێست دروستکراو ،گۆرەوی
بەدەرپێ ،شوشەی پالستیکی ،چینی و
فەرفوری ،پالستەر ،گوێزان ،قاپوپەرداخی
شوشە ،دەسڕی سەر مێزی نانخواردن ،تورەکەی گسکی
کارەبا ،قەوانی گرامافۆن ،ووردە شوشە ،شوشەی ئاوێنە،
پاشماوەی سابوون ،بابەتی یاریکرنی مندااڵن (بێجگە لە
ئەلیکترۆنیەکان) ،پێنووس ،پاشماوەی کاغەزی دیوار،
شتومەکی برینپێچان ،قوتو پاکەتی پیسبوو ،کاسێتی ڤیدیۆ،
لۆکە ،بایبی ،سوتووی جگەرە ،پاشماوەی جگەرە

دروستکراو لە پالستیك کیسەی پالستیك،
شتومەکی لە فلین دروستکراو ،کیسەی
سۆندەیی ،جانتای هەڵگرتن ،بتڵی تایت،
پەرداخی پالستیك ،بتڵی پالستیك ،توورەکەی گسکی
کارەبا ،فلینی پێچانەوەی شتومەك
دروستکراو لە ماددەی تێکەڵ کارتۆنی خواردنەوە،
پاکەتی شیر(ئاوێتەی چواری) ،پاکەتی دروستکراو لە
ماددەی تێکەڵ ،کیسەی دروستکراو لە پالستیك/کاغەز و
ئەلەمنیۆم (شیرینی/شۆربا/ساسەکان)

ئاگاداری،
ناکرێت
ئەمانەی
تێبکرێت:

زبڵوخاشاك ،پاکەتوبەرگی لە
شوشە دروستکراو ،پاکەتی
کاغەز /-مقەبا ،دایبی

ئاگاداری،
ناکرێت
ئەمانەی
تێبکرێت:

کاغەزی دیوار ,پاشماوەی
کاغەزی دیوار ,دەسڕی
کاغەز ,کاغەزی پیسکراو

ئاگاداری،
ناکرێت ئەمانەی
تێبکرێت:

LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR RECYCLEN UND ENTSORGEN.

کۆکردنەوەی ماددەی زیانبەخش بۆ
زبڵوخاشاکی ژەهراوی
کۆکردنەوەی ماددەی زیانبەخشە

بتڵی شوشە ،شوشەی خواردنی پارێزراو،
شوشەی مرەبا ،بتڵی عەرەق ،بتڵی مەی ،بتڵی
شەراب ،بتڵی دۆشاو ،هەموو جۆرە بتڵێك

ماددە زیانبەخشەکان زۆربەی کات بە نیشانەی مەترسیدار

Eschstraße 29 • 49661 Cloppenburg
04471/15 432

04471/15 428

		
E-Mail: abfallberatung@lkclp.de

www.lkclp.de

WIR RECYCLEN UND ENTSORGEN.

کۆنتێنەری شوشەکۆن بۆ بتڵو
تیاهەڵگری شوشە بە پێی شوشەی
ڕوون و ڕەنگین جیادەکرێنەوە

زبڵوخاشاکی ماددەی زیانبەخش سەر بە

LANDKREIS CLOPPENBURG
UMWELTAMT – ABFALLBERATUNG

کیسەی پالستیك
(کیسەی نایلۆنی خۆڵ)،
شیاکەو پیسایی،
کەالك ،شلەمەنی ،بەرد

LANDKREIS
CLOPPENB URG

نیشانەکراون

ئاگاداری ،ناکرێت
ئەمانەی تێبکرێت:

پیل ،ئامێری ئەلیکترۆنی
بچوك ،گڵۆپی ووزە
پاشەکەوتکردن

LAN DK REI S
UR G
CLO PPE NB
EN.

ئاگاداری ،ناکرێت
ئەمانەی تێبکرێت:

شوشەی تەخت،
شوشەی پەنجەرە،
شوشەی ئاوێنە ،گلۆپی خڕ

LANDKREIS
CLOPPENBURG

ORG
UND ENTS
RECY CLEN

WIR

WIR SORTIEREN ABFALL.

LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR RECYCLEN UND ENTSORGEN.

LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR RECYCLEN UND ENTSORGEN.

LANDKREIS
CLOPPENBURG
WIR RECYCLEN UND ENTSORGEN.

WIR IST HIER.
LANDKREIS CLOPPENBURG
UMWELTAMT – ABFALLBERATUNG
Eschstraße 29 • 49661 Cloppenburg
04471/15 428

04471/15 432

		
E-Mail: abfallberatung@lkclp.de

LANDKREIS
CLOPPENBURG

www.lkclp.de

