يمكنكم العثور على كافة عناوين ومواعيد عمل مكاتب االستالم
في  aws-Appالجديد الخاص بنا أو
عبر موقنا اإللكترونيwww.aws-shg.de :
لتصوير  QR-Codeالخاص بالتطبيق:
شركة إدارة النفايات
منطقة شاومبرج إم بي إتش
شارع  .Wallstrالعلوي 3
 31655شتاتهاجن
العنوان البريدي
صندوق البريد 31641 ،1116شتاتهاجن
abr@aws-shg.de
البريد اإللكتروني
www.aws-shg.de
الموقع اإللكتروني

أوقات العمل
من االثنين حتى األربعاء
		
الخميس
		
الجمعة

 16:30–8:00الساعة
 18:00–8:00الساعة
 15:00–8:00الساعة

بيان الناشر
الناشر

الصياغة

شركة إدارة النفايات

 B&B. Markenagenturذ.م.م.

منطقة شاومبرج إم بي إتش

هانوفر

شارع  .Wallstrالعلوي 3

الطباعة

 31655شتاتهاجن

 Drei-R-Druckذ.م.م ،.فنستورف

الصورAdobe Stock :

مرافق التصريف

اإلحضار
بصورة شخصية

توجد أشياء ال تتعلق بصناديق النفايات!
ترتبط بذلك ،النفايات التي يمكن التخلص منها في مراكز التصريف في
شاومبرج داخل ساكسنهاجن و أربعة مراكز إلعادة التصنيع في
باد نندورف ونينشتات وبيكربرج ورينتلن:

جهاز إلكتروني

على سبيل المثال ،الهاتف المحمول والتلفاز والمكنسة الكهربائية والبوتاجاز
◄ مراكز التصريف في شاومبرج ،مراكز إعادة التصنيع

الملوثة
جهاز إلكتروني

الثالجة والفريزر والمدفأة التي تعمل بالزيت
◄ مراكز التصريف في شاومبرج ،مراكز إعادة التصنيع في ننشتات

النفايات ذات الحجم الكبير

مثل الدوالب والمنضدة واألريكة والفراش والسجاد
◄ مراكز التصريف في شاومبرج ،مراكز إعادة التصنيع

النفايات التي يصعب التخلص منها

على سبيل المثال ،الدهانات وطالء الالكيه والمصابيح الموفرة الطاقة
والبطاريات والمرذاذ
◄ مراكز التصريف في شاومبرج (أيام الجمعة فقط) ،مراكز إعادة التصنيع
◄  TIPPسيتم تجميع النفايات التالية لديكم:
		
 lاألجهزة اإللكترونية الضخمة مثل الغسالة والبوتاجاز ,والمجفف
الثالجة والفريزر :بشأن خدمات تجميع النفايات بخصوص
األجهزة اإللكترونية الضخمة (دون تكلفة)
	lالنفايات ذات الحجم الكبير مثل الدوالب والمنضدة واألريكة والفراش
والسجاد بشأن خدمات تجميع النفايات بخصوص (تكلفة إلزامية)
 lيمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على موقع ويب  awsلدينا:
 www.aws-shg.deحول  aws-Appالخاص بنا أو رقم الهاتف
		 0 57 21/97 05-41 10

الزجاج المستعمل

اإلحضار
بصورة شخصية

ما ينتمي إلى حاوية الزجاجات:

l
l
l
l

الزجاجات
زجاجات الفواكه والخضروات
زجاجات المربي
زجاجات المسطردة

تتم التعبئة بصورة منفصلة
حسب األلوان:

البنية:
الزجاجات البنية

البيضاء:
الزجاجات عديمة
اللون

الخضراء:
الزجاجات الخضراء
واأللوان األخرى

غير مسموح بوجود ما يلي في حاوية الزجاجات:

l
l
l
l

بورسالن
زجاج النوافذ
زجاج المرآة
المصابيح

تعبئة النفايات خفيفة الوزن

خدمات
تجميع النفايات

ما ينتمي إلى المواد التي يمكن إعادة تصنيعها:

 lمعلبات المواد التي يمكن إعادة تصنيعها:
الزجاجات واألكواب التي يمكن إعادة تصنيعها ،والعلب واألنابيب
البالستيكية،
وأكياس النيلون ،وعبوات البوليسترين
 lالمعلبات المعدنية:
العلب الحافظة ،والغطاء المعدني أطباق األطعمة المعدنية
 lالمعلبات المكونة من مواد مركبة:
علب المشروبات (مثل علب العصير واللبن)

غير مسموح بتواجد ما يلي ضمن المواد التي يمكن إعادة
تصنيعها:

l
l
l
l
l
l

الحفاضات
بقايا األطعمة
األلعاب البالستيكية
الجردل البالستيكي
المعلبات الورقية والكرتونية
الزجاج

		

األوراق المستعملة

خدمات
تجميع النفايات

ما ينتمي إلى صناديق تجميع األوراق:

l
l
l
l
l
l

الصحف
المنشورات
الكتب
المعلبات الكرتونية والورقية
الكرتون
األوراق الكتابية

غير مسموح بوجود ما يلي في صناديق تجميع األوراق:
l
l
l
l

الحفاضات
األوراق المتسخة
علب العصائر واأللبان
ورق الحائط

النفايات العضوية/الحيوية

خدمات
تجميع النفايات

ما ينتمي إلى النفايات العضوية:

l
l
l
l
l
l

بواقي الخضروات
بواقي الفواكه
مصفاة القهوة والشاي
قشر البيض
بواقي األطعمة المطهوة
النفايات النباتية

غير مسموح بوجود ما يلي في صناديق النفايات العضوية:

l
l
l
l
l
l

الحفاضات
أكياس النيلون ورقائق البالستيك
الرماد
مخلفات التنظيف
الزجاج
المعادن

النفايات المتبقية

خدمات
تجميع النفايات

ما ينتمي إلى صناديق النفايات المتبقية:

l
l
l
l
l
l
l

الحفاضات والمنتجات الصحية
الرماد
مخلفات التنظيف
حقيبة المكنسة الكهربائية
بواقي ورق الحائط
األشياء التالفة
(مثل لعبة األطفال التالفة واألواني المكسورة،
والنوافذ والمرآة المكسورة)
البواقي الخشبية

غير مسموح بوجود ما يلي في صناديق النفايات المتبقية:

 lاألجهزة اإللكترونية
 lالبطاريات
 lالنفايات التي يصعب التخلص منها (مثل الدهانات)

تسهيل فصل
النفايات
ألماني

لليوم .للغد .لسيادتكم.

