لەوەی کە دووبارە بەکاردەهێنیتەوە ،سپاست دەکەین!

Sydkurdiska

هەر شتێک کە دووبارە بەکاربهێنرێتەوە ،چ پاکەتێک
یاخود کاغەزێک ،رووداوێکی گەورە روو دەدات.
سەرەبتڵی کۆن دەبێت بە پێچ .کارتۆنی درووست بوو
لە پاکەتی تایتی جل شووشتن دەبێت بە کارتۆنێکی
جوانی پێاڵو .گۆڤارێکی کۆن دەبێت بە گۆڤارێکی
نوێ .بەم شێوەیە لە بەکارهێنانی وزەدا دەست پێوە
گرتنێکی بەرچاو روودەدات .دەبێ وریا بین کە مادەی
خاو لە سووڕی سرووشت نەچێتە دەرەوە .بە یارمەتی
تۆ ،سەرچاوەگەلێکی زۆر دەگاتە ژینگە .و خوودی
تۆش لێی بەهرەمەند دەبیت .هەر جارەو کە دووبارە
بەکاریدەهێنیتەوە.
مادەی پاکەتکراوە و
رۆژنامە لە یەک سووڕدا.

مادەی پاکەتکراوە و رۆژنامەی کۆکراوە دووبارە بەکاردەهێنرێنەوە و دەبن بە پاکەت یاخود بەرهەمی نوێ .دەفرە
نایلۆنییەکان دەکرێ بکرێن بە شتی جۆراوجۆر وەکوو رێگری دەنگەدەنگ ،فڵچەی قاپ شتن ،گوڵدان و پاکەتی
نایلۆنی .پاکەتی شووشەیی و کاغەزی زۆرجار دەکرێن بە پاکەتی نوێ .دەفرە کانزاییەکان دەکرێ ببن بە هێڵی
شەمەندەفەر .لە گۆڤارە کۆنەکان دەکرێ دەسماڵی چێشتخانە یان کاغەزی رۆژنامەی نوێ درووست بکرێت.

بەرپرسیارێتی بەهەمهێنەر

حکومەت بڕیاری داوە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنان ،هاوردە کردن ،پڕکردنەوە یان فرۆشتنی دەفرەکان یان
بەرهەمە پاکەتکراوەکان ،ئەرکی سەرشانیانە لە بوونی سیستەمی کۆکردنەوە دڵنیا ببنەوە تاکوو بەکارهێنەران
بتوانن پاکەتەکان بۆ دووبارە بەکارهێنانەوە رادەستی ئەوانی بکەین .ئەوە پێی دەگووترێ "بەرپرسیارێتی
بەرهەمهێنەر" .هەمان رێسا گۆڤار و کاغەزی گێڕاوەهاتوویش لەخۆدەگرێت .کەسانی بەرهەمهێنەر یان
هاوردەکاری کاغەز یان کەسانی چاالک لە بواری چاپ یان هاوردەکردنی گۆڤارەکانیش دەبێ بەرپرسیارێتی
کۆکردنەوە و دووبارە بەکارهێنانەوەی کاغەز لە ئەستۆ بگرن .مادە پاکەتکراوەکان و رۆژنامە دوو دەستەی
جیاوازن لە یەکەمین شتوومەکەکانن کە بەرپرسیارێتی بەرهەمهێنان ئەوانی گرتووەتەوە .بەرهەمهێنەری
شتومەکی پاکەتکراو و رۆژنامە دەبێ لە رێگای "کۆکردنەوەی شتومەکی پاکەتکراو و رۆژنامە"ەوە
( )FTIکە بە بێ ئامانجی بەدەستهێنانی قازانج کار دەکات ،ئەم بەرپرسیارێتییەی هەڵگرتووە.

ناوەندەکانی دووبارە
بەکارهێنانەوە

 FTIبەرپرسی هەموو ناوەندەکانی دووبارە بەکارهێنانەوەیە لە سویددا .لێرەدا دەتوانی رۆژنامە
و نایلۆن ،کاغەز ،کانزا و دەفرە شووشەییەکان دووبارە بەکاریانبهێنیتەوە .گەر لە بینایەکدا دەژی
کە خاوەن سیستەمی کۆکردنەوەی رۆژنامە و شتومەکە پاکەتکراوەکانە ،دەبێ ئەم شتوومەکانە
رادەستی ئەوێ بکەی FTI .لەگەڵ زۆربەی پەیمانکارە چاالکەکاندا هاوکاری دەکات .بەم
شێوەیە دڵنیا دەبیتەوە کە هەموو شتێک بە شێوەی هاوشێوە دووبارە بەکاردەهێنرێتەوە.

زانیاری زیاتر

دەتوانی لە ماڵپەڕی ئێمەدا بە ناونیشانی  www.ftiab.se/hitta-atervinningsstationنزیکترین
ناوەندی دووبارە بەکارهێنانەوە بدۆزەرەوە و لە سەرەی دواتری خاڵی کردن و پاقژکردنەوە ئاگاداربەوە.
لێرەدا زانیاریگەلێک سەبارەت بە جیاکردنەوە ،فیلمگەلێک سەبارەت بە دووبارە بەکارهێنانەوە و
بیرۆکەکان و پێشنیارە جۆراوجۆرەکانیش لەگەڵ شیکردنەوەی چاالکی ئێمە لەبەردەستتدایە.
دەتوانی لە رێگای ناونیشانی ئەلکترۆنیکی info@ftiab.se
یان بە ژمارە  0200-88 03 11پەیوەندیمان پێوە بکەیت و
وەاڵمی پرسیارەکانت وەربگریت.
شۆرای شوێنەکەی تۆ بەرپرسی پێڕاگەیشتن بە کاروباری
پاشماوەکانی تر ،وەکوو پاشماوە گەورەکان ،کمپۆست،
پاشماوە کارەباییەکان و پاشماوە مەترسیدارەکانە.

شێوازی کاری دووبارە بەکارهێنانەوە ئاوەهایە:
هەموو پاکەتەکان دەبێ وشک و بەتاڵ بن .دەبێ پاکەتەکان بەپێی ناوەڕۆکەکانیان جودا بکرێنەوە .گەر
جیاکردنەوەی پاکەتەکان لەسەر ئەم بنەمایە نەکرێ ،دەبێ بە سەرنجدان بە کێشی مادەی زۆرینە جودا بکەرەوە.
پاکەتی نایلۆنی
نموونە :بتڵ ،قووتوو ،سەتڵ و سوراحی بچووک ،پاکەتە نایلۆنیە دەستییەکان ،پاکەتە دەستییەکانی رول (وەکوو تایبەت بە مێوە و
سەوزە لە سۆپەرمارکێتەکاندا) ،پاکەتەکانی پڕکردنەوە ،لوولە ،کیسەی جپس ،و ستیرووفووم.
ئەم قۆناغانە ببڕە	سەرپۆش و دەرگاکان هەڵگرە کیسەکە لەگەڵ پاکەتە نایلۆینییەکەدا بە جۆرێک لە دەفردا خاڵی بکەرەوە کە بە
جودا جێبگرن .بەم شێوەیە رەوتی دووبارە بەکارهێنانەوە ئاسانتر دەبێت.
	بەرهەمەنایلۆنییەکان کە مادەی پاکەتکراوە نین ،وەکوو پاشماوەی گەورە یان ماڵی فڕێ دەدرێن ،وەکوو
بەرەاڵی نەکەن
مۆبل ،کەرەستەی یاریکردن و نەواری ڤیدیۆ .بتڵەکانی چەندجار بەکارهێنان وەکوو ئەسپاردەی گەڕانەوە لە
فرۆشگاکەدا بەرەاڵ دەکرێت.

پاکەتی کاغەزی
نموونە :کارتۆنەکانی ماکەرۆنی ،شیر و ئاومێوە ،پاکەتە کاغەزییە دەستییەکان ،پاکەتەکانی شەکر ،پاکەتی پێاڵو ،کلینسی ئاودەست و
پاکەتی کاغەز دیواری.
ئەم قۆناغانە ببڕە	رێکی بکە و دواتر بینووشتێنەوە .پاکەتە بچووکەکانی تر بخە نێو پاکەتە گەورەکانەوە تاکوو گواستنەوەیان
ئاسانتر ببێتەوە.
	پاکەت لە نێو پاشماوەکانی ماڵی/شیاوی گڕگرتندا دادەنرێت .رۆژنامه ،برووشوور و شتومەکە هاوشێوەکان لە
بەرەاڵی نەکەن
نێو دەفری کاغەزیدا جێدەگرن.

پاکەتی کانزایی
وەکوو :قووتوی کۆنسێرڤ و قووتوی بەتاڵی سپرای ،لوولە ،دەرگا و سەرپۆشی بتڵ قووتوی رەنگی وشک
ئەم قۆناغانە ببڕە

لێوارە تیژەکان بەرەو ناوەی قوتووەکە الربکەرەوە .دەرگای لوولەکان بە کراوەیی بهێڵنەوە.

بەرەاڵی مەکە	قوتووی هەڵگری رەنگ و چەسپ دەبێ وەکوو پاشماوەی مەترسیدار فڕێ بدرێن .زبڵی کانزایی،
کەرەستەکانی  ،VVSتاوە و بەرهەمەکانی تر کە بەشێک لە مەوادی پاکەتکراو نین ،دەبێ وەکوو پاشماوەی
گەورە یان پاشماوەی ماڵی فڕێبدرێن .بتڵەکانی چەندجار بەکارهێنان وەکوو ئەسپاردەی گەڕانەوە لە
فرۆشگاکەدا بەرەاڵ دەکرێت.

پاکەتی شووشەیی
نموونە :بتڵ و خومرەی درووست کراو لە شووشەی رەنگدار یان بێڕەنگ.
ئەم قۆناغانە ببڕە	دەرگا  ،سەرپۆش و تەپەدۆر هەڵبگرە و بە پێی مادەی درووستکەری دووبارە بەکاریبهێنەوە.
پاکەتی شووشەیی رەنگدار و بێڕەنگ لە دەفرە پەیوەندیدارەکاندا دابنێ.
بەرەاڵی مەکە	بتڵەکانی چەندجار بەکارهێنان وەکوو ئەسپاردەی گەڕانەوە لە فرۆشگاکەدا بەرەاڵ دەکرێت .چینی ،سەرامیک
و بەرهەمەکانی تر کە بەشێک نین لە مادە پاکەتکراوەکان ،دەبێ وەکوو پاشماوەی گەورە یان پاشماوەی ماڵی
فڕێبدرێن .گڵۆپی ئاسایی و شیری زۆرجار لە ناوەندەکانی دووباربەکارهێنانەوەی شۆرادا فڕێدەدرێن.

نموونە :رۆژنامه ،هەفتەنامەکان و وەرزنامەکان ،کاتالۆگەکان ،فۆرمەکانی پڕوپاگەندە ،برووشوور ،کاغەزی نیگارکێشان و کتێبە
بەرگ کاغەزییەکان.
ئەم قۆناغانە ببڕە	کیسه نایلۆنییەکان و لەیبڵەکان پێش دانانی کەرەسەکانی چاپکراو لە دەفردا ،جیا بکەرەوە.
	پاکەت و کتێبی بەرگ سەخت وەکوو پاشماوەی ماڵی/شیاوی گڕگرتن فڕێدەدرێت .کیسەی کاغەزی دەستی،
بەرەاڵ مەکە
پاکەتی کاغەزی و شتوومەکە هاوشێوەکان لە دەفری تایبەتی پاکەتی کاغەزیدا دادەنرێت.
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