
 نامیلکەیەکی زانیاری
 دەربارەی جیاکردنەوە لە سەرچاوەکە

ئەم زانیاریانە تەنها بەسەر خانووبەرەی سەربەخۆدا کارپێکراون
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 چی لە سەرچاوەکە جیابکەیتەوە و چۆنی جیابکەیتەوە؟
ئەو خاشاکەی کە لە سەرچاوەکە جیادەکرێتەوە دەکرێت دووبارە بەرهەم بهێنرێتەوە. کاتێک خاشاک بەرهەم دەهێنینەوە، پیسبوونی 

 ژینگە کەمتر دەکەینەوە لەوەی کە لە بەرهەمهێنان لە مەوادی نوێوە دروست دەبێت.

پێویستە هەموو خێزان/کۆمەڵگای خانووبەرە/خاوەندارێتی هاوبەش لە سەرچاوەکە جیاکردنەوەکان ئەنجام بدەن بە بەکارهێنانی ئەو 
 حاویانەی خاشاک کە لەالیەن MOVAR دەستەبەر کراون. 

 هەموو حاویەکان نیشانەیان لەسەر بەرگ لێدراوە، هەروەها رەنگەکانیان جیاوازە بۆ ئەوەی کاری جیاکردنەوە ئاسانتر بێت: 

مقەبا، کاغەز و کارتۆنی خواردنەوەکان  شین: 
پێچراوەی پالستیکی  خۆڵەمێشی کاڵ: 

شوشە و پێجراوەی کانزایی بەرهەمە خۆراکی و خواردنەوەکان  سەوز: 
خاشاکی گشتی  رەش: 

سەبارەت بە پێچراوەی پالستیکی هەڵبژاردەی ئەوەت هەیە داخۆ لە حاویەکەدا جیای دەکەیتەوە یان لەناو کیسەیەکی پالستیکدا. 
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پالنی کۆکردنەوەی خاشاکی نەرم و نیان
 ئەگەر خێزانەکەت شارەزایە لە جیاکردنەوە لە سەرچاوەکە، قەبارەی خاشاک بەگشتی کەمدەکرێتەوە. 

ئەمە یارمەتیدەرمان دەبێت بۆ دەستەبەرکردنی حاویەی خاشاکی گشتی بچووکتر یان دووبارەبوونەوەیەکی کەمتری 
کۆکردنەوەی خاشاکی گشتی.  ئەمە کرێی کۆکردنەوەی خاشاک کەمدەکاتەوە. بزانە شارەوانیەکەت دەبێت چی 

دەستەبەر بکات

پێویستت بە حاویەیەکی خاشاکی گەورەترە؟ بەدەر لە حاویەی خاشاکی گشتی، تۆ بۆت هەیە قەبارەی حاویەی دەستەبەر 
 کراو زیاد بکەیت بەبێ تێچوونێکی زیاتر.

 ئەگەر چەندین دراوسێی تریش هەن کە دەیانەوێت حاویەکانی کۆکردنەوەی خاشاک هاوبەش بکەن، پەیوەندی بکە بە
MOVAR. ئەمە دەبێتە مایەی کەمکردنەوەی ژمارەی حاویەکانی خاشاک و لە زۆربەی حاڵەتەکانیشدا کرێیەکی کەمتری 

کۆکردنەوەی خاشاک.

 خاشاکی گشتی بەشێوەیەکی بەرچاو زۆر گرانترە لە جۆرەکانی تری خاشاک.
ئەگەر لە سەرچاوەکە جیابکرێتەوە - هەمیشە بۆ ژینگە و بۆ گیرفانیشت بەسوودە.



 ئایا دەتزانی کە...
 دەکرێت مقەبا و کاغەز بکرێن بە بەرهەمی نوێی وەک دەستەسڕی تەوالێت، دەستەسڕی مەتبەخ، و کاغەزی چاپکەر. 

کارتۆنی خواردنەوەکان دەکرێن بە بەرهەمە نوێکانی وەک پەرتووکی وێنەکێشان، فۆڵدەر، زەرفی نامە و کاغەزی چاپکەر.

مقەبا، کاغەز و کارتۆنەکانی 
 خواردنەوە

)حاویەی بەرگ شین(

 چی جیابکرێتەوە؟

مقەبا و کاغەزی وەک رۆژنامەکان، گۆڤارەکان، رێکالمەکان، پاکەتی پیتزا، تەبەقی هێلکە، مقەبای 

ئەستوری لوولکراو بۆ پێچانەوەی شتومەک، هتد. کارتۆنەکانی وەک هی شیر، شەربەت، ماستاو، 

 شیرینی، ساس، هتد.

دەشێت تەنها مقەبا، کاغەز و کارتۆنەکانی خواردنەوەکان بخرێتە ناو حاویەکە. 

 
پێویستە نەخرابنە نێو کیسیی ترەوە، بۆ نمونە کیسی پالستیکی. 
 

 نەخێر سوپاست دەکەم: 

بۆکس فایل، کتێبی بەرگ رەق، کاغەزی بریقەدار و کاغەزی چەورکراو بە خواردەمەنی/رۆن/بۆیە/
 وارنیش، هتد.

مقەبای یانسیب: بۆ بەشداریکردن پێویستە کارتۆنەکانی خواردنەوەکان تەڕ بکەیت، بینوشتێنیتەوە و 

قەدی بکەیت بە "چین چین".  شەش کارتۆن لەناو حەوتەمدا دادەنرێت. 
 

با ناو و ژمارە تەلەفۆنتی لەسەر بێت. کارتۆنەکە بخەرە ناو حاویەکەوە سەبارەت بە مقەبا، کاغەز و 

www.grontpunkt.no :کارتۆنەکانی خواردنەوەکان. بڕوانە
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 ئایا دەتزانی کە...
لە پێچراوە پالستیکیەکان بەرهەمی نوێی وەک کیسی پالستیکی، کیسی خاشاک و تراکسوت دروست دەکرێت.

 پالستیکی پێچراوەی 
)کیسی شەفاف یان حاویەی بەرگ خۆڵەمێشی(

 چی جیابکرێتەوە؟

هەموو جۆرەکانی پێچراوەی پالستیکی وەک بوتڵ، قوتو، حاویە، کاغەزی ئەلەمنیۆم بۆ پێچانەوە، 

 سوراحی، گوڵدان، هتد.

تێبینی! پێویستە پێچراوەکان بەتاڵ بن، خاوێن بن و لە ئاوی سارد هەڵکێشرێن ئەگەر پێویستی کرد.

 

 نەخێر سوپاست دەکەم: 

کەلوپەلی باخچە، پێداویستیەکانی چێشتخانە، قوتوی پالستیک، سەتڵی پالستیک، تیوبی پالستیک، 

موشەمای بەرباران، یاری مندااڵن، ئەو بوتاڵنەی مەوادی مەترسیداریان تێدابووە وەک رۆن/بۆیە/

وارنیش/سیکۆتین/سوتەمەنی سووک، هتد.
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 ئایا دەتزانی کە...
دەکرێت شوشە، شوشەی نوێ، مەوادی جیاکەرەوە، مەوادی چۆڕاوگە، کۆنکریتی شوشەی لێ دروست بکرێت. 

کانزاکانیش دەتوێنرێنەوە و دەکرێنەوە بە مادەی خاو.

شوشە و پێچراوەی کانزایی 
بەرهەمە خۆراکی و 

خواردنەوەکان
)حاویەی بەرگ سەوز(

 چی جیابکرێتەوە؟

تەنها پێچراوەکانی بەرهەمەکانی خواردن و خواردنەوە وەک شوشەی مرەبا، بوتڵی شوشە، تیوبی 

مەرهەمی، قوتوی تەنک، لە قوتوونراوەکان، هتد. 
 

پێویستە تەنها پێچراوەی کانزایی بەرهەمەکانی خواردن و خواردنەوە فڕێ بدرێنە ناو حاویەکە. پێویستە 

نەخرابنە نێو کیسی ترەوە، بۆ نمونە کیسی پالستیکی. 
 

تێبینی! پێویستە پێچراوەکان بەتاڵ بن، خاوێن بن و لە ئاوی سارد هەڵکێشرێن ئەگەر پێویستی کرد.

 نەخێر سوپاست دەکەم: 

مەنجەڵ، تاوە و قابلەمە، پارچەکانی ئوتومبێل، پارچیکانی پاسکیل، شوشەی ئاگرنەبڕ، پەرداخی 

خواردنەوەکان، کریستاڵ، چینی، سیرامیک، ئاوێنە، شوشەی پەنجەرە، گڵۆپی خڕ، گڵۆپی فلۆرسنت، 

پێچراەوکانی خاشاکی مەترسیداری وەک رۆن/بۆیە/وارنیش/سیکۆتین، هتد.
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 خاشاکی گشتی
)حاویەی بەرگ رەش(

 ئایا دەتزانی کە...
وزەی خاشاکی گشتی بە سوتاندن بەرهەم دەهێنرێت.

 وێستگەکانی بەرهەمهێنانەوەمان:

Solgård Avfallsplass 
 ناونیشانی سەردانکردن: 

 Moss 1599 ,81 Industriveien 
 کاتژمێرەکانی کارکردن: 

 دووشەممە، پێنج شەممە و هەینی 
 لە کاتژمێر 07.30 تا 15.00
 سێ شەممە و چوارشەممە 

 لە کاتژمێر 07.30 تا 19.00 
 یەکشەممە لە کاتژمێر 09.00 تا 13.00 

Vestby Gjenvinningsstasjon 
 ناونیشانی سەردانکردن: 

Vestby 1540 ,7 Industriveien 
 کاتژمێرەکانی کارکردن: 

 چوارشەممە و پێنج شەممە 
 لە کاتژمێر 15.00 تا 19.00

 چی جیابکرێتەوە؟

ئەو خاشاکانەی ناکەونە نێو پالنەکانی جیاکردنەوە بۆ بەرهەمهێنانەوە، بۆ نمونە، دایبی، پێچراوەی 

پالستیکی و کاغەزی چەورکراو، جلوبەرگ، تەنی پالستیکی، خاشاکی خۆراکی و پارچەی وردی 

بچووکی چینی و سیرامیک، هتد. 
 

 نەخێر سوپاست دەکەم:

بابەتی خاشاکی گەورەی وەک کەلوپەلی ناوماڵ، پسکیل، مەواد، خاشاکی بیناسازی و رووخاندنی   •
 خانووبەرە، هتد.  

خاشاکی کارەبایی و ئەلەکترۆنی وەک گڵۆپی بچووک، المپ، رادیۆ، پێاڵوی داگیرساو، هتد.  •

 
مەوادی مەترسیداری وەک پاتری، رۆن، بۆیە، وارنیش، سیکۆتین، شلەمەنی روون، قوتوی   •

سپرای، هتد.
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 پێویستە ئەمانەی الی خوارەوە لە سەرچاوەکە جیابکرێنەوە:
خاشاکی مەترسیدار مەترسیەکی گەورە بۆ سەر تەندروستی و ژینگە دروست دەکەن. لەبەرئەوە زۆر گرنگە کە ئەو جۆرە خاشاکانە 

بەشێوەیەکی رێکوپێک لەناو ببرێن. دەکرێت خاشاکی مەترسیداری وەک رۆن، بۆیە، مەوادی دژە ژەنگ، وارنیش، سیکۆتین، 
پاتری، قوتوی سپرای، هتد. بگوازرێنەوە بۆ Miljøbilen یان بۆ وێستگەکانی بەرهەم هێنانەوە. بەشێوەیەکی تاکەکەسی بۆت هەیە 

 بە خۆڕایی ئەم مەوادانە لەم وێستگانە تەسلیم بکەیت. 

خاشاکی ئەلەکترۆنی و کارەبایی وەک وایەر، المپ، گڵۆپی بچووک، تەلەفۆنی مۆبایڵ، هتد. دەکرێت بگوازرێنەوە بۆ وێستگەکانی 
 بەرهەمهێنانەوەمان یان بۆ Miljøbilen. بەشێوەیەکی تاکەکەسی بۆت هەیە بە خۆڕایی ئەم مەوادانە لەم وێستگانە تەسلیم بکەیت. 

 خاشاکی پزیشکی دەکرێت لە دەرمانخانەکان بگوازرێنەوە.

خاشاکی باخچە نابێت لە سروشتدا فڕێ بدرێن لەبەرئەوەی دەشێت رووەکەکانی باخچەی ناوماڵمان بشێوێنن. پێویستە خاشاکی باخچە 
 بۆ ناو تەنەکەی پەیین فڕی بدرێن یان  بگوازرێنەوە بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانەوەمان. 

لقق پۆپی درەخت، رووەک، گەاڵ، گژوگیا و درەخت کە تیرەکەیان هەتا 15 سم دەبێت دەکرێت بگوازرێنەوە بۆ وێستگەکانی بەرهەم 
 هێنانەوەمان بە خۆڕایی. 

بابەتە گەورەکانی خاشاک وەک کەلوپەلی ناوماڵ، پاسکیل، خاشاکی بیناسازی و رووخاندنی خانووبەرە، هتد. دەکرێت بگوازرێنەوە 
بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانەوەمان. نرخە جیاجیاکان کارپێکراون بۆ گواستنەوەی ئەم جۆرە خاشاکە.

 وێستگەکانی بەرهەمهێنانەوەمان:

Solgård Avfallsplass 
 ناونیشانی سەردانکردن: 

 Moss 1599 ,81 Industriveien 
 کاتژمێرەکانی کارکردن: 

 دووشەممە، پێنج شەممە و هەینی 
 لە کاتژمێر 07.30 تا 15.00
 سێ شەممە و چوارشەممە 

 لە کاتژمێر 07.30 تا 19.00 
 یەکشەممە لە کاتژمێر 09.00 تا 13.00 

Vestby Gjenvinningsstasjon 
 ناونیشانی سەردانکردن: 

Vestby 1540 ,7 Industriveien 
 کاتژمێرەکانی کارکردن: 

 چوارشەممە و پێنج شەممە 
 لە کاتژمێر 15.00 تا 19.00

تەلەفۆن: +47 69 20 85 50 �│������� �www.movar.no���������│���������renovasjon@movar.no

 ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە دەربارەی جیاکردنەوە، نرخەکان Miljøbilen یان هەر شتێکی تر
– تکایە پەیوەندیمان پێوە بکە
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