
راهنمای تفکیک 

درست زباله
برای کاهش پسماند 

ccc.govt.nz/bingood

به روز شده در سپتامبر ۲۰۲۱



 من زباله های 

 قابل بازیافت 
را در سطل زباله زرد 

می اندازم.

شما با قرار دادن زباله های قابل بازیافت 

در سطل زباله زردتان، به ما امکان بازیافت 

می دهید. اگر زباله های اشتباه در سطل زرد 

بریزید، کل بار کامیون ممکن است به جای 

بازیافت شدن، به گورستان زباله برود.

من برای کاهش پسماند، 
 زباله هایم را درست 

تفکیک می کنم. 

 شما با انداختن زباله ها در سطل زباله درست، به کاهش 

 زباله هایی که در گورستان زباله هدر می روند، کمک می کنید. 

این باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود و برای محیط زیست بهتر است.

 من زباله های 

 غیرقابل بازیافت
را در سطل زباله قرمز 

می اندازم.

با انداختن زباله های غیرقابل بازیافت در 

سطل زباله قرمزتان، شما سایر سطل های 

زباله را از آالینده ها دور نگه می دارید. اگر 

شک دارید، از ابزار جستجوی آسان در 

اپلیکیشن موبایل ما استفاده کنید یا وب 

سایت ما را ببینید.

 من زباله های 

 ارگانیک 
را در سطل زباله سبز 

می اندازم. 

شما با قرار دادن زباله های ارگانیک در سطل 

زباله سبزتان، به ما امکان می دهید که 

کمپوست ارگانیک محلی درست کنیم. اگر 

زباله های اشتباه در سطل سبز بریزید، کل بار 

کامیون ممکن است به گورستان زباله برود.

هر هفته جمع آوری می شود.

هر دو هفته یک بار جمع آوری می شود.

هر دو هفته یک بار جمع آوری می شود.

شماره سریال سطل زباله:

شماره سریال سطل زباله:

شماره سریال سطل زباله:

سطل های زباله من

سطل 
زباله خود را 

شناسایی کنید.

مهم است که سطل های زباله 

خود را شناسایی کنید چرا که ممکن 

است مفقود شوند یا آسیب 

ببینند. لطفا شماره  سریال 

سطل های زباله خود را در 

زیر بنویسید.



من زباله های ارگانیک را در 
سطل زباله سبز می اندازم.

غذا و پسماند باغبانی را در سطل زباله سبزتان 

بیندازید که مخصوص زباله های ارگانیک است.

میوه، سبزیجات، دورریز غذاها

 نان، شیرینی، خوراکی های 

پخته شده در فر

 تفاله قهوه آسیاب شده،  

چای کیسه ای

 گل  و چمن بریده و شاخه 

هرس شده

پنیر، تخم مرغ، کره

 پس مانده گوشت، استخوان، 

صدف و ماهی

 پسماند باغبانی 

 )به جز برگ درخت کتان 
و درخت کلمی(

لفاف کاغذی دور خوراک ماهی و 

سیب زمینی سرخ کرده، جعبه پیتزا، 

حوله کاغذی آشپزخانه، خرده کاغذ و 

دستمال سفره

به خاطر داشته 
باشید:

خاکستر را در سطل زباله قرمز 

 بریزید.

بگذارید پنج روز خنک شود.

برگ  درخت



من زباله های قابل بازیافت 
را در سطل زباله زرد 

می اندازم.

اقالم زیر را در سطل زباله زردتان بیندازید که 

مخصوص زباله های قابل بازیافت است. 

 جعبه مقوایی صاف شده 

و شانه  تخم مرغ  

 )که از یک پاکت نامه استاندارد، 
کوچکتر نباشد(

قوطی آلومینیومی 

)له نکنید.(

 انواع کاغذ مانند پاکت نامه، 

مجله ، بروشور 

)که از یک پاکت نامه استاندارد کوچکتر نباشد.(

قوطی  فلزی 

)له نکنید و درها را داخل سطل قرمز بیندازید.(

ظروف پالستیکی شماره ۱، ۲ و ۵  

 )حداکثر تا سه لیتر، کوچک تر از یک 
 ظرف ماست نباشند، له نکنید 

و درها داخل سطل قرمز(

بطری های پالستیکی شماره ۱، ۲ و ۵  

)کوچک تر از یک ظرف ماست نباشد، له نکنید 
و درها را داخل سطل زباله قرمز بیندازید.(

 بطری و ظروف شیشه ای 

بی رنگ یا رنگی   

)درها داخل سطل قرمز(

قوطی های افشانه، ضدتعریق، 

حشره کش، خوش بوکننده هوا  

ظروف خالی انواع شوینده به 

شماره های ۱، ۲ و ۵  

)درها داخل سطل زباله قرمز(

 به خاطر 
داشته باشید:

بطری  و قوطی  استوانه ای 

و مکعبی و ظروف 

نگهدارنده تان را آب بکشید. 

مطمئن شوید که از هم جدا 

هستند و له شده نیستند. 

درها را داخل سطل زباله 

قرمز بیندازید.



 من زباله های غیرقابل 
بازیافت را در سطل زباله 

قرمز می اندازم.

 زباله های عمومی غیرقابل بازیافت و همچنین 

اقالم زیر را داخل سطل زباله قرمزتان بیندازید.

زباله های عمومی مانند 

اسباب بازی های خراب، فنجان و 

بشقاب های شکسته

خرده ریزهای چوب بری، برگ  درخت 

کتان و درخت کلمی

پالستیک های نرم مانند کیسه  خرید، 

لفاف بسته بندی حباب دار، سلفون 

حرارتی، بسته بندی چیپس

خاکستر سرد 

)بگذارید خاکستر حداقل پنج روز سرد شود 
و سپس آن را در یک کیسه بریزید و داخل 

سطل زباله قرمز بیندازید(.

پاکت  خالی مایعات مانند پاکت خالی 

آب میوه، لبنیات، شیر نارگیل، شیر 

بادام، کاستارد )فرنی(  

همه کیسه ها و بسته بندی های 

کمپوست شونده و زیست فروپاش 

اقالم پالستیکی کوچکتر از 

یک ظرف ماست، همه درها، 

کارت های وفاداری مشتریان، 

رخت آویز، گلدان 

 کفش، پوشاک، لوازم خواب 

و پارچه معیوب

 پوشک بچه، فضوالت حیوانی،

 خاک بستر گربه

 به خاطر 
داشته باشید:

تا جایی که می توانید مقدار پسماند 

را کاهش دهید. اگر مطمئن 

نیستید کدام زباله داخل کدام سطل 

زباله می رود، می توانید فهرست 

کامل آن  ها را در اَپلیکیشن 

موبایل کرایست چرچ بینز 

 )Christchurch Bins App(
ما ببینید.



به رایگان در یک مرکز بازیافت 
اکودراپ )EcoDrop( دور بیندازید.

لوازم منزل مانند مایکروویو، 

یخچال، خشک کن و ماشین 

لباس شویی 

ابزار آالت، وسایل باغبانی
 لوازم کوچک منزل مانند کتری، 

پارچ، قابلمه و تابه

انواع کپسول گاز سفری، کپسول 

هلیوم و کپسول گاز

باطری  خودرو

رنگ های دورانداختنی، استفاده 

نشده  یا قدیمی و حالل ها

شوینده ها و مایعات شیمیایی خانگی 

دورانداختنی، استفاده نشده یا 

قدیمی، مواد شیمیایی خشک

روغن دورانداختنی، استفاده نشده  

یا قدیمی مانند روغن اتومبیل یا 

روغن خوراک پزی

کپسول های آتش نشانی خانگی 

قدیمی یا تاریخ انقضا گذشته

اقالم خانگی خطرناک

لوازم شکسته و دورانداختنی منزل

 نزدیک ترین اکودراپ به خود را در وب سایت زیر پیدا کنید:

ccc.govt.nz/hazardouswaste



 نکاتی برای تفکیک  

درست زباله

۱. در سطل زباله کامال بسته شود.

در بیرونی سطل زباله باید به صورت افقی و کامل بسته 

شود تا سطل جمع آوری شود. زباله هایی که کنار یا روی 

سطل های زباله گذاشته  شوند، جمع آوری نمی شوند. 

کامیون حمل زباله نمی تواند سطل  زباله ای که بیش از 

اندازه پر شده است را بلند کند. همچنین در صورت 

سنگینی بیش از حد سطل زباله ،  کامیون حمل زباله 

نمی تواند آن را خالی کند.

۲. زیاد سنگین نشوند و با فاصله از 
هم قرار گیرند. 

مطمئن شوید که وزن سطل ها کمتر از ۷۰ کیلوگرم 

است و آن ها را روی پیاده رو یاحاشیه چمن به 

فاصله نیم متر از هم بگذارید.

۳. سطل های زباله را در آخرین فرصت 
بیرون ببرید.

سطل های زباله را در آخرین فرصتی که برایتان 

مناسب است، پیش از ساعت ۶ صبح روز 

جمع آوری، بیرون بگذارید. این امر می تواند به 

جلوگیری از دست کاری کمک کند. یادتان باشد که 

سطل ها را پس از خالی شدن، پیش از یازده شب به 

داخل محوطه خانه بیاورید. 

۵. گم شدن سطل زباله را گزارش دهید.

برای اجتناب از هزینه های جایگزینی، گم  شدن سطل 

زباله را ظرف ۲۴ ساعت از زمان جمع آوری زباله گزارش 

دهید. به 8999 941 03 تلفن بزنید یا به صورت 

 آن  الین در این وب سایت گزارش دهید: 

 ccc.govt.nz/mybin

۴. سطل زباله خود را شناسایی کنید.

شخصی سازی سطل های زباله تان به شناسایی آن ها 

هنگامی که در خیابان قرار دارند، کمک می کند. 

شماره واحد مسکونی خود را روی در سطل زباله 	 

خود یا وجه کناری آن بنویسید.

به دسته سطل زباله خود روبان ببندید. 	 

به پشت سطل زباله تان برچسب بزنید.	 

۶. آیا می خواهید ابعاد سطل زباله تان 
را تغییر دهید؟

آیا می خواهید ابعاد سطل زباله سبز یا زرد تان را 

تغییر دهید؟ به 8999 941 03 تلفن بزنید یا به 

 صورت آن  الین در وب سایت 

ccc.govt.nz/mybins درخواست دهید.



از اینکه زباله هایتان را 
در سطل زباله درست 

می اندازید، سپاسگزاریم.

برای نکات بیشتر درباره پسماند، وب سایت ما را ببینید یا اپلیکیشن موبایل 

کرایست چرچ بینز )Christchurch Bins app( را دانلود کنید.

ccc.govt.nz/bingood

آیا می خواهید پسماند را کاهش دهید؟

و به خاطر 
داشته باشید:

ظروف و لیوان های بیرون بر داخل 

سطل زباله قرمز انداخته می شوند.
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