النفايات ذات الحجم الكبير
عربي

التسجيل خطيأ خالل  4اسابيع من اجل النفايات ذات الحجم الكبير من امام الملكية

فرز النفايات في المنزل
كيف يمكنني التخلص الصحيح من النفايات
النفايات توجد في كل بيت .حتى نسھل عليكم عملية فرز النفايات,
نقدم لكم ھذا الكتيب للتخلص منھا.
نحن ناخذھا من امام الملكية الخاصة بك
* الورق في حاوية االوراق
* النفايات العضوية في الحاوية الطبيعية
* النفايات المتبقية في حاوية النفايات المتبقية
*مواد التعبئة والتغليف في اكياس صفراء
* االثاث المنزلي واالجھزة الكھربائية وغيرھا من القمامة ذات الحجم الكبير من المنزل الي القمامة الكبيرة
يرجى تقديم جميع حاويات القمامة العضوية – االوراق – والنفايات المتبقية واكياس الصفراء والنفايات ذات
الحجم الكبير
يوم جمع النفايات حتى الساعة  6.30صباحأ خارج المنزل لتكون جاھزة لالزالة.
قمنا باعداد نقاط كثيرة لجمع ھذه القمامة
الملوثات يرجى اخذھا الي المكان المخصص له
الزجاج  /قناني زجاجية يرجى اخذه الي االماكن أو حاويات الزجاج
على موقعنا في صفحة االنترنت تحت
kaw.hameln-pyrmont.de/Kreisabfallwirtschaft

تجد جميع المعلومات حول اماكن جمع القمامة وعن المركز القريب منكم  .ايضا الي مواقع اخرة
ھناك العديد من المعلومات المناسبة وايضا نصائح اخرى للتخلص من القمامة  .على سبيل المثال
يمكنك دخول في KAW
kaw.hameln-pyrmont.de/Kreisabfallwirtschaft/Abfuhrtermin_Modul
انشاء تقويم سنوي مع المواعيد نقل القمامة او تذكير بمواعيد النقل عبر البريد االلكتروني

التي يتم نقلھم /ويشمل التالي.
 االجھزة الكھربائية ,ثالجات دراجات غاز وافران االثاث المنزلي والفرش  /السجاد المعادنليست من النفايات ذات الحجم الكبير.
ولكن تشمل حاويات النفايات المتبقية .
قطع صغيرة ,مخلفات في اكياس او كراتين .
التي يجب اخذھا الى بارك ھاملن لتخلص
منه

ما تبقى من محتويات المنزل مثال )نواقذ -االبواب – خشب ارضيات المنزل – والي ما شابة ذلك(
قطع اخرى مثل )الز جاج  -قرميد – اسمنت – بالط – السيراميك – الطين – الجبس
كيفية جمع النفايات الضخمة
للتسجيل من اجل النفايات ذات الحجم الكبير عن طريق بطاقة بريدية خطيا من تقويم النفايات
اوارسال بريد الكتروني تحت
sperrmuell@kaw-hameln.de

عن طريق الفكس او عن طريق استمارة على االنترنت.
* تحصل على بطاقة الموعد باالزالة قبل اسبوع عن طريق البريد
* االشياء التي يجب فرزھا قبل تقديمھا من الخشب  ,المعدن  ,النفايات ذات الحجم الكبير واالجھزة الكھربائية

مكان التخلص من النفايات في ھاملن
)Zum Sachsengrund 15, 31789 Hameln – (Afferde/Hilligsfeld

اوقات الدوام
نيسان – تشرين االول  /الثالثاء – الجمعة  17.00 -14.00ساعة  ,كل السبت من ساعة 13.00 – 09.00
تشرين الثاني – اذار  /الثالثاء – الجمعة  16.00 -14.00ساعة  ,كل السبت من ساعة 12.00 – 10.00

تستطيع تقريبا احضار اى شيء من النفايات التي عندكم بنفسك الي المكان لدينا للتخلص منھا,
وتقبل المواد القابلة لالعادة االستخدام مجانا ,النفايات التي يجب التخلص منھا وناخذ بااسعار

بامكانكم التواصل معنا على العناوين التالية:

رخيصة ,سوف

zentrale@kaw-hameln.de
kaw.hameln-pyrmont.de

Tel. (05151) 9561-0
Fax: (05151) 9561-38

Mo.-Do. 7.30-17.00 Uhr, Fr. 7.30-16.00 Uhr

Ohsener Str. 98, 31789 Hameln

تجدون لمحة عامة على صفحتنا االنترنت.
مجانأ المخلفات الخضراء  .الورق القديم .الزجاج القديم.المعادن االجھزة الكھربائية .االكياس الصفراء.
مقابل الرسوم النفايات المنزلية  ,النفليات ذات الحجم الكبير

مخلفات البناء  ,خشب القديم.

الزجاج

الملوثات

النفايات المتبقية

النفايات العضوية

اكياس صفراء

اآلوراق/كرتون

من فضلكم الزجاج الي
حاويات الزجاج

يتم عملية جمع
المواد الملوثة مرة
واحدة في شھر

يتم عملية نقل
حاويات نفايات
المتبقية كل اسبوع او
 14يوم

يتم عملية نقل
حاويات العضوية كل
 14يوم

يتم عملية نقل اكياس
صفراء كل  14يوم

يتم عملية نقل حاويات االوراق
كل  4اسابيع

وھذا يشمل:

ھذا يشمل:

 -ھذا يشمل:

ھذا يشمل:

 -وھذا يشمل:

وھذا يشمل:

 زجاجات المشروبات المعلبات الزجاجية من الخضاراو الصلصات
 -مرطبنات المربى

 االدوية القديمةبطاريات واجھزة الشحن المصابيح الموفرة للطاقة,وانابيب الفلورسنت
 طفاية الحريق ادوية حماية النباتات دھانات والطالء منتجات التنظيف المواد الالصقة -بطاريات السيارات

ليست مع الزجاج
القديم

ليست من
الملوثات

ولكن في حاويات النفايات المتبقية

ولكن تسليمھا الي االماكن الخاصة
بھا
 -زيت القديم

 لمبات  ,اغطية االغالقاخذه الي مكان التخلص في ھاملن
Hameln
 زجاج النوافذالخزف الرصاص كريستال -الزجاج المقاوم للحريق

 منتجات النظافة فلتر السجائر اكياس مكنسة الكھربائية فضالت القطط فضالت االرانب والفئرانالبيضاء اوغيرھا من الحيوانات
االليفة
 الحفاضات -ورق الجدران

 كل بقايا الطعام الشاى والقھوة )فلتر( بقايا المعجنات والخبز مخلفات اوبقايا الفاكھةوالخضروات
 باقات الزھور وعاء النباتات-تراب قشور البيض الجوز الفاكھة المتساقطة العشب المقطوع ورق الشجر االعشاب والفروعليست من النفايات
العضوية

ولكن تشمل االكياس الصفراء

ولكن في حاويات النفايات المتبقية

ولكن في حاويات النفايات المتبقية

 اوعية الفارغة من الدھاناتوالمواد الحافظة للخشب

 فضالت القطط فضالت االرانب والفئرانالبيضاء اوغيرھا من الحيوانات
االليفة
 منتجات النظافة مثل فوطالسيدات وحفاضات ,وفوط قطن

 الحفاضات لعب -الوسائد رغوة

ليست من النفايات
المتبقية

 اكياس الحليب و العصير علب الزبادي–القشطة السمن االغطية البالستيكية ,قنانيواكياس
علب الطالء الخالية العلب المعدنيةالرجاء ادخال العبوة الفارغة فقط
في االكياس الصفراء

ليست في االكياس
الصفراء

ولكن في حاويات الورق تشمل:
علب من الورق المقوى
والورق
ولكن حاويات الزجاج تشمل :
علب التعبئة من الزجاج مثل
مرطبانات المربى

االوراق المطبوعةالصحف والمجالتكتب بدون غطاءالكتالوكات الكتيباتالتغليف المصنوع من الورق,والورق المقوى ,كرتون

ليست مع االوراق
القديمة
ولكن في حاويات النفايات
المتبقية
 ورق الخبز والصور ورقة النظافة ورق الجدران الحفاضاتولكن في االكياس الصفراء
تشمل:
 اكياس الحليب و العصير -اكياس البالستيك

