Pashto

کله چې موږ ټول بیاځل کاریدو لپاره السته راوړنه کو،
موږ ټول ګټونکي یو

هرځله چې تاسې یوه قطۍ یا ورځپاڼه د بیاځل کارول کیدو لپاره
پریږدئ نو دا د یوې لوی السته راوړنې پيالمه ده.
د بوتل زوړ سرپوښ د موټر د باډیانو لپاره نوي فلزي څادر ته اړول
کیږي .د مثال په توګه د جامو مینځلو پوډرو کڅوړه څخه د بوټانو
نوې قطۍ جوړیږي .د تیرې ورځې ورځپاڼه د سبا ورځې سرلیکونه
کیږي .د طبیعت خام مواد بیاځل کارول کیږي او په پایله کې خورا
ډیره انرژي سپمول کیږي .پدې کار سره ،موږ ټول د یوې غوره نړۍ
رامینځته کولو کې مرسته کوو په کومه کې چې موږ ژوند کوو.

بیاځل کارولو لپاره پریښودل یا ریسایکلینګ

ټولې کڅوړې ،بستې او ورځپاڼې راټولیږي او د بیاځل کارولو لپاره ورڅخه نوي کڅوړې ،بستې یا
نوي تولیدات جوړیږي .د مثال په توګه پالستیکي کڅوړو څخه د مینځلو بورسونه ،د بوټو ګلدانونه
او پالستیکي کڅوړې له سره جوړیدی شي .شیشه ای او کاغذي کڅوړو څخه عمومآ بیاځل کڅوړې
جوړیږي .فلزي قطۍ په سیخونو بدلیدی شي او زړې ورځپاڼې د پخلنځي کاغذونو ته اړول کیدی شي
یا بیاځل د خبرونو چاپ لپاره کارول کیدی شي.

د تولید کونکي مسؤلیت

موږ په سویډن کې د تولید کونکي مسؤلیت تر نوم الندې مقررات لرو .پدې معني چې هغه شرکتونه
چې تولید کوي یا قطۍ او ورځپاڼې پلوري هغوی د دغو تولیداتو راټولولو او بیاځل کارولو لپاره
چمتو کولو مسؤلیت لري .په  ،Förpacknings- och Tidningsinsamlingen، FTIکې موږ
د دغه شرکتونو په استازیتوب کار کوو .موږ غواړو ستاسې لپاره د تولیداتو بیاځل کارولو لپاره چمتو
کول اسانه کړو او په ورته وخت کې د تولیداتو بیاځل کاریدو ته چمتو کولو اړوند چاپیریالي ګټې
ډیرې شي .مګر پدې کې د بریالیتوب لپاره موږ ستاسې مرستې ته اړتیا لرو.

د بیا السته راوړنې مرکزونه

 FTIپه ټول سویډن کې د کارمندانو نلرونکي بیاالسته راوړنې مرکزونو مسؤلیت په غاړه لري .دا
هغه ځایونه دي چیرې چې تاسې باید د بیا السته راوړنې لپاره ورځپاڼې ،پالستیکي ،کاغذي ،فلزي او
شیشه ای قطۍ ویسئ .که تاسې په یوه اپارتمان کې ژوند کوئ چې د بیا السته راوړنې عمومي ځای
لري ،نو تاسې باید خپلې قطۍ او ورځپاڼې هلته ویسئ.

نور معلومات

په  www.ftiab.se/hitta-atervinningsstationتاسې ته ترټولو نږدې د بیاالسته راوړنې
مرکز ومومئ او وګورئ چې کله خالي او پاک دی .همدارنګه تاسې دلته کولی شئ د تنظیم کولو
په اړه الرښوونې ،د بیاالسته راوړنې په اړه ویډیوګانې ،مشورې او زموږ د نهاد په اړه معلومات
ومومئ.
که تاسې د ورځپاڼو او قطیو بیا السته راوړنې په اړه کومې پوښتنې لرئ نو مهرباني وکړئ د
 kontakt@ftiab.seله الرې موږ سره اړیکه ونیسئ یا په  0200 88 03 11موږ ته تلیفون
وکړئ .د لوی فضله موادو او خزلو ،نباتي موادو ،بریښنایی فضلې یا بل ډول فضلې مسایلو په اړه
پوښتنو لپاره مهرباني وکړئ خپلې ځایی ادارې سره اړیکه ونیسئ یا په  www.sopor.nuکې
نور ولولئ.

د توکو جال کول او تنظیم کول
د دې لپاره چې وکولی شود امکان تر حد پورې ډیر پاتې شوني او فاضالت د بیاځل کارولو لپاره چمتو کړو ،موږ ستاسې مرستې ته اړتیا
لرو .قطۍ او کڅوړې باید په مکمل ډول خالي او تر یوحد پورې وچې وي .که چیرې تاسې داسې قطۍ او کڅوړې لرئ چې د یو پرځای
ډیرو موادو څخه جوړې شوي وي ،نو تاسې یې باید د ډیز وزن لرونکي موادو له مخې تنظیم او ترتیب کړئ .له تاسې نه مننه.
پالستیکي پوښښونه

د مثال په توګه :بوتلونه ،قطۍ ،پالستیکي کڅوړې ،بیاځل ډکیدونکې کڅوړې ،پالستیکي ټیوبونه ،د چپسو کڅوړې او سټیروفوم.
سرپوښ یې لیرې کړئ .ستاسې د پالستیکي کڅوړو او قطیو څخه ډکه کڅوړه د هر توکي لپاره جال خځلدانیو کې خالي
کړئ .دا بیا وروسته السته راوړنې کې اسانتیا برابروي.
د کڅوړو او قطیو ورهاخوا پالستیکي توکي او تولیدات لکه فرنیچر او نانځکې باید د لوی فضله یا پاتې شونو او د کور
پاتې شونو په توګه تنظیم او ترتیب شي .بیرته سپارل کیدونکي بوتلونه باید پلورنځي ته د هغوی په بدل کې اخیستل
کیدونکي پیسو لپاره وسپارل شي.

کاغذي پوښښونه

د مثال په توګه :د پاستا کڅوړې ،د شیدو او جوسو کارتنونه ،کاغذي کڅوړې ،د بوټانو قطۍ ،د تشناب کاغذ رول او د کارت
بورډ قطۍ.
یو په بل یې کیږدئ او قات یې کړئ .د ځای سپمولو لپاره کوچنۍ قطۍ په غټو کې کیږدئ.
د خط پاکټونه باید د کور خځلو او پاتې شونو یا د سوځیدو وړ موادو په توګه تنظیم او ترتیب شي .ورځپاڼې ،تبلیغاتي
پاڼې او دې ته ورته توکي باید د ورځپاڼو لپاره ټاکلي خځلدانیو کې واچول شي.

فلزي پوښښونه

د مثال په توګه :ټیمي قطۍ ،د سپری خالي قطۍ ،ټیوبونه ،د بوتلونو سرپوښ ،نور ډوله سرپوښونه او د رنګ خالي قطۍ.
د ټیمي قطیو تیرې غاړې ورقات کړئ .د ټیوبونو سرپوښ پریږدئ.
هغه ټیمي قطۍ چې رنګ یا ګلیو پاتې شوني ولري باید د خطرلرونکي کثافاتو په توګه تنظیم او ترتیب شي .کباړ وسپنه،
د نلدوانۍ پرزې ،د پخلي لوخي او نور توکي چې کڅوړې نه ګڼل کیږي ،باید د لوی پاتې شونو یا د کور کثافاتو په
توګه تنظیم او ترتیب شي .بیرته سپارل کیدونکي قطۍ باید پلورنځي ته د هغوی په بدل کې اخیستل کیدونکي پیسو لپاره
وسپارل شي.

شیشه ای پوښښونه

د مثال په توګه :د رنګه یا روښانه شیشې بوتلونه او مرتبانونه.
سرپوښنه یې لیرې کړئ او د اړوند موادو له مخې یې تنظیم او ترتیب کړئ .رنګه او روښانه شیشې قطۍ په خپل اړوند
خځلدانۍ کې واچوئ.
بیرته سپارل کیدونکي بوتلونه باید پلورنځي ته د هغوی په بدل کې اخیستل کیدونکي پیسو لپاره وسپارل شي .چیني
لوخي ،سرامیک او نور توکي چې قطۍ نه ګڼل کیږي ،باید د لوی پاتې شونو یا د کور کثافاتو په توګه تنظیم او ترتیب
شي .څراغونه ،ګروپونه او راډونه عمومآ باید د ځایی ښاروالۍ د بیا السته راوړنې د کارمندانو لرونکي مرکزونو ته
ویوړل شي.

اخبار

د مثال په توګه :ورځپاڼې او اونیزې ،مهالنۍ ،کتالګونه ،تبلیغاتي پاڼې ،د یادداشت کتابچې او تحریر/رسامي لرونکي کاغذونه.
د چاپي توکو څخه پالستیکي کڅوړې او تبلیغاتي سټیکرونه لیرې کړئ.
د خط پاکټونه او مجلد کتابونه د کور څځلو یا د سوځیدونکي توکو په توګه باید تنظیم او تریب شي .کاغذي کڅوړې،
کارتنونه او دې ته ورته توکي باید د کاغذي کڅوړو لپاره ټاکلې خځلدانۍ کې واچول شي.

