
وجود مسافة 3 أقدام
 من الفراغ على كال الجانبين

وجود فراغ
 مسافة

 12 قدم 
فوق العربة

الغطاء ُمغلق.
 المواد موضوعة 
في داخل العربة 

بشكل سائب
وغير مدكوك

توضع العربة
في الخارج

 بحلول الساعة
 7:00 صباحًا

كيفّية وضع العربة بشكل صحيح

إزالة الثلج أو الجليد
أو الُحطام المحيط بها

المواد المسموح وضعها داخل العربة 

القضيب المعدني
مواجه للشارع

يجب أّال يتجاوز وزن
 العربة حدود الوزن التالية:

32 غالون: 112 باوند
64 غالون: 224 باوند
96 غالون: 336 باوند

 
 

RecycleAnnArbor.org  (دليل إعادة التدوير) موجود على Recycling A-Z guide
 

بالستيك ورق وكرتون
ح ونظيف وغير مصقول

ّ
مسط

زجاج
مانات بأّي لون 

َ
قناني وَبْرط

معادن
حاويات المشروبات والمنتجات

 

قناني وأحواض وحاويات  رقم 1 و 2 و 5

ا! عفوً
ر خدمة عربتكم

ّ
تعذ
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RECYCLEANNARBOR.ORG

ن من خدمة عربتكم بسبب
ّ

لم نتمك
وضع تركيزها غير الصحيح

أو تلّوث المواد الموجودة فيها.
إرشادات حول وضع العربة 

ً
• توضع �� ا��ارج بحلول الساعة 7 صباحا

•  توضع املواد �� داخل العر�ة �ش�ل سائب وغ�� مد�وك 
•  يجب إغالق غطاء العر�ة

 للشارع
ً
•  يجب أن ي�ون قض�ب الرفع املعد�ي مواجها

•  يجب أن يوجد مسافة 3 أقدام من الفراغ ب�ن جان�ّ� العر�ة
 ��ا  

ً
    وأي عر�ة أخرى أو عائق أو حطام محيطا

•  يجب أن يوجد فراغ فوق غطاء العر�ة مسافة 12 قدم من ا��لوص العلوي  
    يجب إزالة الث�� أو ا��ليد ا��يط ��ا

 يتجاوز وزن العر�ة حدود الوزن ا��صص لها 
َ
    يجب أال

إرشادات حول المواد الموجودة داخل العربة
ة

ّ
•  يجب أن ت�ون املواد فارغة ونظيفة وجاف

•  عدم وجود قمامة أو أشياء غ�� مسموحة 
•  مسموح وضع القنا�ي واألحواض وا��او�ات املصنوعة من البالس�يك رقم 1 أو 2 أو 5

راد إعادة تدو�رها �� أكياس 
ُ
•  غ�� مسموح وضع املواد امل

المواد غير المقبولة 
•  نفايات ا��ديقة أو السماد أو فضالت الطعام

•  البالس�يك الناعم: أكياس بالس�يكية، غالف الفقاعات، إ��.  
•  املواد املصنوعة من البالس�يك رقم 3 و4 و6 و7: س��يوفوم، �ي �� ��� 

•  الكتب ذات الغالف املقّوى واألوراق املمزقة
(BPI أو PLA) ل

ّ
•  مواد بالس�يكية قابلة للتحل

•  البطار�ات أو املصابيح أو اإللك��ونيات
•  الدهان أو الز�ت أو النفايات الطبية أو اإلبر

ار أو ��ون الباْيركس
ّ

•  أوا�ي الفخ
•  حطام البناء وا��شب  

•  امل�سوجات والقماش أو األثاث
  

 

 

هل توّدون معرفة المزيد؟
لالتصال بنا:

734-662-6288 

A2gov.org/A2FixIt
info@recycleannarbor.org

الترجمة ُمتاحة في لغات أخرى

ا! عفوً
رسالة من Recycle Ann Arbor (إعادة التدوير آلْن آْرَبر):
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