
د موادو د ریسایکل مرکز 
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau

منل: 
زاړه او کارول شوي فلزات، سي ډي ګانې/ډي 

وي ډي ګانې، زاړه بریښنایی وسایل، 
د وسایلو بیټریانې، تر 2 متر مکعب حجم لرونکې سترې 

خځلې، د وښو او ګیاه پاتې شوني تر 2 متر مکعب، د پنبې 
لرګی، کاغذ/کارتنونه، سپکې بسته بندۍ/سټیروفوم، تعمیراتي 

پاتې شوني او د کورونو د بیارغونې پاتې شوني تر 1 متر مکعب 
)د لګښت په تادیه کولو سره(

د شنو خځلو ترالسه کونکي مرکزونه
د باغوانۍ او وښو پاتې شونو لپاره

Mittelbuchen )Riedstr., alte Kläranlage(  •
Steinheim )Offenbacher Landstr., altes Klärwerk(  •

Klein-Auheim )Fasaneriestr., Kompostierungsanlage(  •
Großauheim )Vosswaldestr., Waldfriedhof(  •

Wolfgang )Schanzenstr., Parkplatz Bürgerhaus(  •
Kesselstadt )Burgallee, Parkplatz Hochgericht(  •

Lamboy/Tümpelgarten )Parkplatz Tümpelgarten(  •

د ضرر لرونکي موادو راټولولو موټر
 د ځانګړي پاتې شونو او ضرر لرونکي موادو لپاره

 ترالسه کول: 
حالل موادو لرونکي رنګونه، رنګونه، نروب کونکي،

کیمیاوي مواد، درمل، پاکوونکي مواد، اسیډونه، د سینګار لوازم، 
د وښو د ساتنې ځانګړي مواد او آفت وژونکي، غوړ او ګیاهي او 

حیواني غوړي

اوسني کاري ساعتونه، 
د ترالسه کولو شرایط او 

الرښوونې په 
www.hanau.de - د "Abfall" ټکی 

)پاتې شوني( مومئ

پاتې شوني، خځلې،
ریسایکل کیدونکي 

مواد
سطل پورې اړوند ټول موارد – مګر کوم سطل 

پورې اړوند؟

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

پخپله الس په کار شئ، د خپلې سیمې، شنو ځایونو، د 
ا وکړئ. د دې  تی لوبو ډګرونو وغیره پاک ساتلو کې مل

موخې لپاره الس پیلې، د خځلو کونډې او د خځلو کڅوړې 
ا درکوو.  موږ تاسې ته وړی

د یوه ښکلي او پاک ښار لپاره 

ټول معلومات په sauberkeitspaten.hanau.de کې

Hanau؟ د پاکوالي مالتړ کونکي
پاک دی!

په Hanauer ښار کې میشت 
ګرانو آغلو او ښاغلو،

موږ ټول د یوه پاک ښار، د ژوند وړ هیواد او د سالم سیارې 
غوښتونکي یو. راځئ یوځای د دې کار مسؤلیت په غاړه واخلو 
او د خپل کور د دروازې له مخې یا د خپل د خځلو سطل څخه 

پیل وکړو.

غوره کار دا دی چې هڅه وکړئ ترکوم ځایه چې امکان لري، د 
خځلو د تولید څخه ډډه وکړئ. همدارنګه د غیر بسته بندي شوي 
غذایی موادو څخه چې مخ په ډیریدونکي توګه عرضه کیږي او 

د دوهم الس ډیرو انتخابونو څخه، لکه د پوښاک او بریښنایی 
وسایلو په تړاو، ګټه پورته کړئ.

په ورته توګه ډیری هغه شیان چې په نهایت کې سطل ته 
غورځول کیږي، پاتې شوني ندي، بلکه ډیر قیمت لرونکي د 

ریسایکل کیدو وړ مواد دي. د دې موخې لپاره د هغو جال کول او 
تفکیک مهم دی. دا چې څه شی دقیقآ کوم سطل پورې تړاو لري 

موږ یې تاسې ته پدې معلومات پاڼه کې په ګوته کوو.

 مهرباني وکړئ ګډون وکړئ 
 او خپلې خځلې جال کړئ – د 

 اوسیدو چاپیلایر، د Hanau ښار او 
زموږ د راتلونکي لپاره.

په درنښت،

Markus Henrich  Thomas Morlock
غړی د شرکت مدیر  د ښار د شورا  

ښار اختصاصي شرکت    Hanau د
د Hanau د زیربنا خدمتونه  

پوښتنې د خځلو او د 
هغو د دفع کولو اړوند 

ټولو موضوعاتو په تړاو 
لرئ؟  

د پاتې شونو مشوره:
06181 295-566

 د هرې خځلې ځای د سطل دننه ندی: 
د خځلو د دفع کولو مهم مرکزونه

AFGH./PUS.



په زیړ سطل کې 
څه شی غورځول کیږي؟

د پلور بسته بندۍ

•  د المونیم خالي قطۍ او بسته بندي، حلبي، پالستیکونه
•  د زیړ سطل تشول په هرو څلور اونیو کې یو ځل 

•  قطۍ د نورو موادو څخه تشې کړئ، په اوبو کنګالول 
الزمي ندي. ټولې اجزاوې جال کړئ، یو بل کې یې مه 

ګډوډوئ
•  د ډیرې اړتیا په صورت کې د لنډ مهال لپاره د زیړو 

کڅوړو څخه کار واخلئ

په قهوه ای سطل کې څه شی 
اچول کیږي؟

بیو پاتې شوني

•  په کمپوست د بدلیدو وړ ارګانیک پاتې شوني
•  د قهوه ای سطل تشول په هرو دوه اونیو کې

•  د سطل دننه رطوبت یا لوندوالی د ورځپاڼې کاغذ، د پخلنځي 
کاغذ یا ارګانیک کڅوړو باندې چې کاغذي وي پاک کړئ

•  پالستیکي کڅوړې د ارګانیک پاتې شونو لپاره ځانګړي سطل 
کې مه اچوئ - حتی په "کمپوست د بدلیدو وړ" کڅوړې!

په نیلي سطل کې څه شی 
غورځول کیږي؟

زوړ او کارول شوی کاغذ

•  کاغذي پاتې شوني او قطۍ مقوا یا کارتن
•  د نیلي سطل تشول په هرو څلور اونیو کې یو ځل

•  په څیرې کولو او پلنولو سره کم ځای نیسي
•  د خوړو پاتې شوني باید ورپسې نه وي

•  د سطل څنګ ته ایښودل شوي کارتنونه وغیره نه 
وړل کیږي

•  د ډیرې اړتیا په صورت کې د لنډ مهال لپاره د کاغذ 
لپاره ځانګړي کانټینرونو څخه کار واخلئ

•  هغه پاتې شوني چې نورو درې سطلونو کې د جال کیدو 
وړ ندي

د تور سطل تشول په اونیز ډول یا په دوه اونیو کې یوځل   •
•  بریښنایی وسایل، ضرر لرونکي مواد او هر هغه څه چې 

د هغو لپاره د بیرته اخیستلو یو سیسټم شتون لري، د نه 
ریسایکل کیدو وړ خځلو په سطلونو کې نه اچول کیږي!

په تور سطل کې څه شی اچول 
کیږي؟

نه ریسایکل کیدونکي خځلې


