
  در کدام سطل؟
راهنامی ا تا ی برای استفاده درست سطل رسک کنار  پیاده رو

Check your bin day at  
www.mildura.vic.gov.au

ا
استخوان
استخوان گوشت و ماهی
استخوان گوشت و ماهی
اضافه های چمندی
آشغال و اضافه ای غذا
 آشغال و اضافه سبزیجات
آشغال و اضافه های حیوانات
آشغال های باغچه
آشغال های جارو برقی
آینه

ب
بالیشت
برس دندان
برگ
برنج
بسته و جعبه های حبابی
بسته های پنبه
بوتل شیشه ای و پالستیکی
بوتل و جگ های شیشه ئی
بوتل های آبجو
بوتل های پالستیک
بوتل های پودر
بوتل های دوا خالی و تمیز
بوتل های سوس
 بوتل های شامپو و نرم کننده
مو
بوتل های شراب

پ
پتنوس آلومنیومی )تمیز(باشد
پخته و پنبه
 پالستیک چسپی، نوار چسپ
 پالستیکی
پلی استراین
پوش چیپس
پوش گولی و دوا
پوش نامه کاغذی
پوشک و تات اطفال
پیاز
 پیاله و قاب که قابلیت منحل
شدن زود را دارند
 پیاله های پالستکی قهوه
پیف برای نوشیدنی ها
پیف پالستکی برای نوشیدن

ت
تخم و پوست تخم

ج
 جا لباسی که لباس ها ره
آویزان میکنند
 جعبه گیاه پالستیکی
 جعبه و قوطی های غذای
 فست فود پالستیکی
جعبه های بیسکویت
 جعبه های پالستیکی پالستک
سخت
جعبه های خالی اسپری موی
جعبه های دوا و گولی

 جعبه های شیر یخ
 جعبه های گوشت پالستیکی
سخت
جعبه های گوشت حبابی
جعبه های ماست تمیز شده
جگ و کوزه شیشه ای
جیلی ژله مانند

چ
چارمغز
 چای بقی مانده چای و برگ
چای
 چسپ زخم، پنبه گوش،
 دستمال ضد عفونی
 چوب بدون دست کاری و
رنگ
چوب بدون رنگ شده
چوب برای تمیزی دندان
چوپ پنبه
چوپ شیر یخ
چیپس

خ
خرده های سبزی

د
دانه مثل دانه گندوم و جوری
دانه های قهوه
دستمال دستشوی
دستمال کاغذی
 دستمال کاغذی
 دستمال مرطوب پاک کاری
خانه
 دستمال نرم و تر برای
صورت و اطفال
 دستمال یک بار مصرف برای
 اطفال و صورت

ر
روزنامه ها
روغن
روغن پخت و پز
ریشه های درخت

ز
 زربرق و آلومنیوم

س
 سر پوش بوتل پالستیک و
آهنی
سرامیک

ش
 شاخه ها و بوته های درخت
 و گیاه
شیرینی
شیشه شکسته

ع
علف هرز

غ
 غذا های دریایی، استخوان و
پوست

ف
فاضالب حیوانات
فویل و یا همان فلز ورق شده

ق
 قاب و پیاله های پالستیکی بل
قابلیت منحل شدن زود
قاب های کاغذی
 قاشق و چنگال و کارد یک
بار مصرف پالستکی
قوطی آلومینیومی
قوطی آهنی
قوطی خمیر دندان
قوطی و جعبه های آرایشی
قوطی های آلومینیوم و آهنی
قوطی های پاشیدن
قوطی های پنیر و مسکه
 قوطی های شیر شیشه ای،
 پالستیکی و کارتن
قوطی های شیر یخ
قوطی های غذای حیوانات
 قوطی های غذای سگ و
گربه تپیز سدخ
 قوطی های فست فود کارتن
بدون وکس شده
 قوطی های فست فود وکس
شده

ک
 کارت های کاغزی برای
تبریک بادی
کارتن بی چرب
کارتن چرب دار
 کارتن دستمال کاغذی
 کارتن و بوتل های جوس و
آب میوه
کارتن و جعبه پیتزا
کارتن های تخم
 کارتن های تخم خراب سده و
یا تر شده
 کارتن های که عمر طوالنی
دارند
 کارد و چنگال با قابلیت منحل
شدن زود
کاغذ
 کاغذ  برای پوش کردن اسناد
و مدارک
کاغذ برای بسته بندی کردن
 کاغذ پخت و پز، مثال کاغذ
زیز کیک
کاغذ زد گریس و چرب
 کاه و علف
 کآغذ برای مدفوع گربه خاک
مانند
کتابچه تلفن
کرستال برای مدفوع گربه ها
کف و وسائل حبابی

کیسه و خلته ماست
کیسه و خلطه پالستیک
کیسه و خلطه های پالستیکی
 کیسه و خلطه های که قابلیت
زود منحل شدن را دارند
کیک

گ
گل
گالس شیشه برای نوشیدن
گالس های برای نوشیدنی
گوشت
گوشت پخته شده و یا خام
گیاه

ل
 لباس و دیگر پارچه های
 رخت
لبنیات

م
ماست بدون جعبه
ماکارونی
مجله ها
مدفوع حیوانات
مدفوع سگ و گربه
مرغ پخته و یا خام
موبایل
موی از انسان و یا حیوان
میوه سیتریس لیمو مانند
 میوه و سبزیجات
 میوه های فاسد شده که در
درون پالستک بسته شده باشد

ن
نامه های تبلیغاتی
نان

و
وسایل بهداشتی
 وسایل پخت و پز، دیگ، تخم
 پز, شیشه زد آتش
وسایل شیرینی و قند
وسائل ضد عفونی زنانه ای
 وسائل عطر و زد بوی بد
خالی
وسائیل پخته شده

KEY Organics
Landfill
Recycling

NOTE: Not all items are listed. This list only includes items you can dispose in your kerbside bins and not at Transfer Stations, Landfills, Resource Recovery Centres or participating supermarkets. 
Download the Loddon Mallee Waste Info app for information about disposing other items including building materials, batteries, chemicals and more. You can also call Council at any time for 
advice on how and where to dispose of certain items.


