
       إعادة التصنيع
 

  

تجمع المواد المعاد تصنيعها و تؤخذ إلى مصنع حيث 
أحيانا تستخدم لصنع نفس . تستخدم إلنتاج أشياء جديدة

الشيء، فعلب األلمنيوم يعاد تصنيعها لتصبح علب 
 علبة ألمنيوم يوفر ١٦إعادة تصنيع . ألمنيوم جديدة

   .جالوًنا من البنزين
 
 
 
 
  

   

في بعض األحيان تستخدم المواد المعاد تصنيعها في 
فزجاجات الصودا البالستيكية يعاد . صنع أشياء مختلفة

تصنيعها لتصبح نسيًجا يستخدم في صناعة المالبس 
  . والسجاد

 
 
 
 
  

إعادة التصنيع بالنسبة لمعظم الناس هي بقرب حافة 
ة هناك العديد من األشياء التي يمكن إعاد. الرصيف
فأغلب العلب والزجاجات والمرطبانات . تصنيعها

الزجاجية والصحف وورق الكرتون يمكن إعادة 
يمكنك أيًضا إعادة تصنيع الزجاجات . تصنيعها

 والرقم ١والمرطبانات الزجاجية ذات العنق من الرقم 
الزجاجات البالستيكية ذات األرقام األخرى، أو . ٢

ادة تصنيعها في الزجاجات غير ذات العنق ال يمكن إع
يستخدم الرقم للتعريف عن نوع .  منطقتنا حتى اآلن

 في أسفل الزجاجة ٢ و ١ابحث عن الرقم  . البالستيك
 . ثم قم بإعادة تصنيعها

  
 

     
 

 

 

إذا آنت تسكن في منزل به تجميع عند جانب حافة 
الرصيف، يمكنك أن تضع المواد إلعادة تصنيعها في 

عها بجانب صندوق أو عربة إعادة التصنيع، وتض
 .الطريق في يوم إعادة التصنيع

 
 
 
 



إذا آنت تعيش في شقة، فصناديق إعادة التصنيع تكون 
عموًما في القبو أو في الخارج بالقرب من حاويات 

ضع موادك في الصناديق إلعادة . القمامة الكبيرة
م يكن لديك صناديق إعادة تصنيع، فكيس إذا ل. تصنيعها

ينص قانون والية . أو صندوق قوي سيؤديان الغرض
مينيسوتا على وجوب توفير صناديق إعادة التصنيع في 

 .جميع الشقق للمقيمين فيها
  

  

   

ليست جميع المواد القابلة إلعادة التصنيع يمكن التقاطها 
ة بعض المواد آالخردة المعدني. من عند حافة الرصيف

قد تحتاج إلى أخذها إلى مرآز إعادة التصنيع في 
 .منطقتك

 
  
 

   

العديد من المواد مثل األجهزة والتلفزيونات ال يمكن 
رميها في القمامة، وال بد من أخذها إلى مرآز إلقاء 

  . حيث سيعاملها بالشكل المالئم
 
 
 
 
 
  
 

 

يمكنك أيًضا التحقق مع مدينتك لمعرفة ما يمكنك ترآه 
يف وما يجب أخذه إلى مرآز إعادة في حافة الرص

يمكنك أيضا مراجعة موقع . التصنيع
www.GreenGuardian.com إليجاد رقم الهاتف 

. للحصول على معلومات إعادة التصنيع في منطقتك
، فإن إعادة التصنيع GreenGuardianوفًقا لموقع 

تبقي ماليين األطنان من المخلفات خارج األراضي 
  . ي منطقة تِون سيتيز آل عامالمليئة بالنفايات ف

  

              

يمكنك أيًضا شراء أشياء مصنوعة من مواد معاد 
ابحث عن عالمة إعادة التصنيع على . تصنيعها

" مصنوع من مواد معاد تصنيعها"الملصق، أو جملة 
  ".يحتوي على مواد معاد تصنيعها"أو 

 
 


