
  T33643_Bin Video_Transcript_FARSI 

 متن   – زباله ویدیوی سطل 

 

حمام  تمام وسایل کاغذی و مقوایی از جمله کارتن و مجالت را بازیافت کنید. اقالم موجود در  .1

 .  فراموش نکنید مقوایی دستمال توالت را مانند جعبه های خمیر دندان و لوله های   ستشوییو د 
 شما قرار می گیرند. تمامی این اقالم در سطل بازیافت آبی رنگ  .2
و قوطی های  ،  مربا، عسل و غیرهی ها شیشه ی، بطری های شیشه ا  ، بطری های پالستیکی .3

 کنید.    را بازیافت  یدنی غذا و نوش 
 ظرف ها و کاغذ های آلومینیومی را فراموش نکنید.   .4
   بیندازید.  سر بطری ها را باز کنید و در سطل آشغال های متفرقه  .5
 یرند.  این اقالم در سطل بازیافت قهوه ای رنگ شما قرار می گ  ی تمام .6
ل  قاباین کیسه  بپوشانید.  رنگ  سبز  زباله  کیسه یک با   را  سطل کوچک آشپزخانه تاندرون  .7

   تنی، مانند پوست و هسته تجزیه و تبدیل شدن به کود است. تمام مواد خوارکی دور ریخ

 را در آن بریزید. ها در بشقاب   اغذ ته مانده  میوه ها، استخوان ها و 
که از آن برای آشغال های باغچه نیز استفاده   ،وقتی پر شد آنرا در سطل بازیافت سبز رنگ .8

 قرار دهید.   ،می شود 
  قبل از اینکه کیسه های سبز رنگ تان تمام شوند، یک برچسب در میانه لوله کیسه ها پیدا  .9

می کنید، روزی که قرار است سطل سبز رنگ تخلیه شود آنرا به سطل نصب کنید تا  

 کارکنان کیسه های بیشتری به شما بدهند.  
 ورت مجانی تهیه کنید.  راه دیگر این است که این کیسه ها را از طریق کتابخانه محله تان بص  .10
قانون  و یک عمل خالف   پذیرفتنی نیست  ی آشغال قرار دادن زباله ها در کنار سطل ها  .11

   محسوب می شود. 
رخ های  چ  ،که بدون مسدود کردن پیاده روسطل های زباله خود را طوری بیرون بگذارید  .12

 به آنها دسترسی پیدا کنند.   بتوانند  آسانی به آنها رو به خیابان باشد تا کارکنان 
اگر برروی هریک از سطل های خود برچسبی دریافت کردید که می گوید اقالم اشتباه در آن   .13

ریخته اید، باید دستورالعمل بازیافت که در پشت آن برچسب قرار دارد را چک کنید و اقالم  

 سطل خارج کنید.   آن اه را از درون اشتب
 زباله های متفرقه در سطل خاکستری تان قرار می گیرند.   .14
این اقالم عبارتند از پوشک، کسیه های پالستیکی، ظرف های پالستیکی که جهت بسته بندی   .15

مواد   پوشش و بسته بندی  مواد غذایی استفاده می شود و ورقه های نازک پالستیکی که برای

 غذایی بکار می رود.   

 


