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    ٢٠١٤ دۆخ -

ئەو پاشماوانەی 
ریسایکڵ ناکرێن پاشماوەی مەترسیدار پاشماوەی زیندەیی ئامێرە 

پاشماوەی زەبەالحکارەباییەکان پالستیک و
ماددەی داڕێژراو 

کاغەز و 
مقەبا کانزا شوشەی رەنگاوڕەنگ 

و روون 

بەڵێ تکایە -
شوشەی روون یان 

تێکەڵ 

بەڵێ تکایە -
کاغەز و مقەبا

بەڵێ تکایە -
پاشماوەی مەترسیدار

بەڵێ تکایە -
پاشماوەی زیندەیی

بەڵێ تکایە -
کانزا 

بەڵێ تکایە -
پالستیک

بەڵێ تکایە -
پاشماوەی زەبەالح

بەڵێ تکایە -
ئامێری کارەبایی

بەڵێ تکایە -
ئەو پاشماوانەی شی 

نابنەوە

نا سوپاس - 
ئەو پاشماوانەی شی 

نابنەوە

نا سوپاس - 
پاشماوەی مەترسیدار

نا سوپاس -  
کاغەز و مقەبا

نا سوپاس -  
پالستیک

نا سوپاس -  
پاشماوەی زەبەالح

نا سوپاس -  
پاشماوەی زیندەیی

نا سوپاس -  
کانزا

نا سوپاس -  
ئامێری کارەبایی

نا سوپاس -  
شوشەی رەنگاوڕەنگ 

و روون

شوشە قوڵەکانی وەک بتڵ، 
شوشەی عەتر، شوشەی 

خواردنی کەپس، بتڵی 
جوانکاری، ئەمپوڵی شوشە... 

تکایە بە وریایی شوشەی 
رەنگاوڕەنگ و روون 

جیابکەرەوە و سەرەکانیان 
البە. 

دڵنیابەرەوە ئەو بتاڵنەی 
تێدا نیە کە دەبێت 

بیانگێڕیتەوە - ئەمانە 
بەکاردەهێنرێنەوە.

سەرمەنجەڵ، کاڵوە، 
پۆرسەلین، دەفری گڵ، 
سیرامیک، شوشەوات، 

شوشەی خواردنەوە، الیت

تەبەقی شوشەی پەنجەرە، 
شوشەی ئاوێنە، شوشەی 

گاڵس )هەستیارەکان 
جیابکەرەوە(

قوتوی تەنەکە، توتوی 
خواردنەوە، قوتوی فافۆن، 

سیمی ئەلەمنیۆم، سەری 
بتڵەکانی خواردنەوە 

)تەنها ئەوانەی بە پاکی 
هەڵپچراون و لێواری 
شوشەکەیان پێوە نیە( 

قوتوی بۆیاخ و وارنیش، 
قوتوی سپڕای تەواو خاڵی 

)بەبێ گازی بەستێنراو(

ماددە داڕێژراوەکان 
قوتوی سپرای و 

کارتریجی غاز و هتد.کە 
بە تەواوەتی خاڵی نین.

قۆری و کتری، تاوە، 
کانزا لەکارخراوەکانی 

ماڵ - دەبرێن بۆ سکرابی 
گشتی

چینی پالستیکی، کیسەی 
خواردنەوە/قاوە/پەستێنراو/

بەستوو، پالستیکی 
شۆڕدراو و خاڵیی 

بەرهەمە باکژکەرەوە و 
جوانکاریەکان

ماددە داڕێژراوەکان، وەک 
پاکەتی حەب.

ستیرۆفۆم )هەستیارەکان 
جیابکەرەوە(. تکایە 
لە دەسەاڵتی خۆجێی 

شوێنەکەت بپرسە.

هەر شتێک کە بە 
کەرەستەی پێچانەوە ئەژمار 

نەکرێت: وەک، لەعابەی 
شکاو، فڵچەی دەمودان، 

عەالگەی جل، حەبل، 
کاسێتی ڤیدیۆ و گۆرانی، 

سیدی.

ئامێری کارەبایی گەورە 
وەک جلشۆر و قاپشۆر، 

بەفرگرە و بەستێنەر، 
تەلەفزیۆن، کۆمیپوتەر و 

شاشە. 

ئامێری کارەبایی بچووک 
وەک گەرمکەرەوە، 

مۆبایل، تەلەفۆن، 
گوێزانی کارەبایی، رادیۆ، 

ژمێرەر... 

گڵۆپی کارەبایی ئابوریانە، 
گڵۆپی فلۆری، پاتری،

سکەی شەمەندەفەری منداڵ 
)سکە و عەرەبانە( سکەی 

پێشبڕکێی ئۆتۆمبێل )جادە(، 
سیدی، شریتی دەنگ، 

شریتی ڤیدیۆ، کارتریجی 
مرەکەب، کارتی پیرۆزبایی 

)لەگەڵ دەنگ(

پاشماوەی سەوزە و 
میوە، خواردنی گەنیو 

و پاشماوەی بەردەست، 
قاوخی هێلکە، فیلتەر و 
کیسەی قاوە، تڵپی چا و 

کیسە چا، گوڵی بڕاو، وردە 
دار، خەڵوز و خۆڵەمێش، 

پاشماوەی باخچە.

کوالنەی دروستکراوی 
پشیلە، کیسەی گسکی 

کارەبایی، دایبی، 
بنە جگەرە، پاشماوە 

مەترسیدارەکان، 
ئەو پاشماوانەی شی 
نابنەوە، خۆڵەمێشی 

خەڵوزی مەقاڵی، هەموو 
پێچەرەوەکان.

رۆنی بەکارهاتوو، 
پاتری، وێنەرەوەکان، 

نایترۆ سلیلۆز، تەنەری 
جوانکاری، بۆیە و بۆیاخ، 

جیوە، پاکژکەرەوەکان، وێنە 
کیمیایەکان، داودەرمان، 

گیراوەی ترش و تفت.

تکایە رۆنی چێشتلێنانی 
ماوە بکەرە ناو شوێنی 

رۆن.

تیاهەڵگرەکانی بۆیە ، 
بەرهەمە پاکەرەوەکان، 

بۆیاخ، پاکراوەکان، 
هتد، وەک پێچەرەوەکان 
دەژمێردرێن و دەبێت بە 
شێوەی دیاریکراو فڕێ 

بدرێن.

خاشاکی ماڵەوە کە بۆ 
تەنەکەی خاشاکی شی 

نەبووەکان ناگونجێن بەهۆی 
قەبارە/شێوە، مۆبیلیاتی 

شکاو، بەڕە/فەرش، 
کەرەسەتی وەزشی، 

کەرەستەی خلیسکان، 
عەرەبانەی منداڵ، تەختەی 
سکراب و ئاسنی سکراب.

بۆ مۆبیلیات و کەلوپەلە 
زیانپێنەگەیشتووەکان - تکایە 
پرسیار لە دەسەاڵتی خۆجێی 

ناوچەکەت بکە دەربارەی 
شوێنی بەکارهێنانەوەکان.

ئەو پاشماوانەی شی 
نابنەوە، تلەبەرد، پاشماوە 
مەترسیدارەکان، مقەبای 

پێچانەوە، ئامێری کارەبایی، 
هیتەری زەیتی و بەفرگرە/

بەستێنەر دەبێت لە 
هەموو شوێنەکاندا بە جیا 

کۆبکرێنەوە.

ئەو پاشماوانەی شی نابنەوە: 
پۆرسلین و سیرامیکی شکاو، 

بنە جگەرە، خۆڵەمێشی 
مەقاڵی، کیسەی گسکی 

کارەبایی، فڵچەی دەمودان، 
عەاڵگەی جل، حەبل، دایبی، 

کەرەسەی جوانکاری، 
لەعابەی شکاو، گڵۆپ، 
کاسێتی دەنگ و ڤیدیۆ.

ئەو پاشماوانەی ریسایکڵ 
دەکرێن! ئەم پاشماوانەش 

دەگرنەوە، وەک جلی 
لەبەرکردن و پێاڵو، هەموو 

پێچەرەوەکان و پاشماوە 
زیندەییەکان و ئامێرە 

کارەباییەکان و پاشماوە 
مەترسیدارەکان.

کا غەز: رۆژنامە، گۆڤار، 
نامیلکە، پۆستە، تیانووس، 
کتێب، کاغەزی نووسین، 
کەتەلۆگ، زەرفی نامە و 

کاغەزی پاک.

مقەبا )تکایە قەدی بکە(: 
سندوق، مقەبای پێچراوە، 
کارتۆن، کیسەی کاغەز 

پاکەتە بەستووەکان 
)پێچراوە( کارتۆن، 

کاغەز، کاغەزی 
ئاوی، کاغەزی دیوار، 
کلێنسی کاغەز، بەرگی 

خواردنەوە، 

Kurdisch / Sorani


