
 منظمات الحرارة  مصابیح الفلورسنت
 تحتوي على الزئبق.

اسأل مسؤولي متجر األجھزة أو مكبات النفایات  
عما إذا كانوا یجمعون مصابیح الفلورسنت، أو  

ابحث عن موقع جمع على  

 ). CFLsالفلورسنت المدمجة (

 : 10ما یصل إلى  یقبلون كل یوم 
 أنابیب الفلورسنت  •
 مصابیح الفلورسنت الدائریة  •
 ) HIDالتفریغ عالي الشدة (  •
 بخار الزئبق  •
Uأنبوب على شكل حرف  •

 تحتوي العدید من منظمات الحرارة األقدم على الزئبق.

عن كل   دوالرات 5احصل على 
منظم حرارة زئبقي یتم التخلص  

 منھ!
اسأل مسؤولي متجر األجھزة أو النفایات عما إذا  

كانوا یجمعون منظمات الحرارة الزئبقیة، أو  
ابحث عن موقع جمع على  

المحطات الزئبقي  تخلَّص من منظم حرارة 
5بالكامل. ستحصل إما على رصید بقیمة 

 دوالرات أو خصم داخل المتجر. 

المجاني الجمع

یُحظر التخلص من مصابیح الفلورسنت  
ومنظمات الحرارة التي تحتوي على الزئبق  

والطالء وبعض اإللكترونیات وبعض البطاریات 
 بوضعھا في سلة المھمالت.

ھذه العناصر إلى مواقع الجمع المجاني،  یجب جلب  
 بما في ذلك العدید من متاجر النقل واألجھزة. 

 لمزید من المساعدة، اتصل على: 
1-855-632-9253 

 (اإلنجلیزیة فقط) 

 VTrecycles.com

 VTrecycles.com

 VTrecycles.com

تقبل مواقع الجمع عدًدا غیر محدود من مصابیح 
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 البطاریات  الطالء  اإللكترونیات 
اسأل مسؤولي مكبات النفایات عما إذا كانوا یجمعون  

اإللكترونیات، أو راجع قائمة مواقع الجمع على  

 أجھزة التلفزیون  •

 أجھزة الكمبیوتر واألجھزة اللوحیة  •

 الشاشات  •

 طابعات سطح المكتب  •

 ملحقات الكمبیوتر  •
(الفأرة ولوحة المفاتیح والماسح الضوئي 
 ومكبرات صوت الكمبیوتر وما إلى ذلك) 

اسأل مسؤولي متجر األجھزة أو مكبات النفایات عما إذا  
كانوا یجمعون الطالء، أو ابحث عن موقع جمع على  

تُقبل الحاویات التي یزید حجمھا عن ربع لتر حتى  
 خمس جالونات 

 العلبة األصلیة مع الملصق والغطاء: في 

اسأل مسؤولي متجر األجھزة أو مكبات النفایات عما  
إذا كانوا یجمعون البطاریات، أو ابحث عن موقع  

جمع على  

البطاریات المخصصة لالستخدام لمرة واحدة:   •
AA, AAA, C, D 
9 فولت
 خلیة الزر 
 سماعة األذن 

11األجھزة القابلة إلعادة الشحن (ما یصل إلى  •
 رطالً)

الھواتف المحمولة (جمیع األنواع، الھاتف   •
 بأكملھ) 

 الزیتي  •

 األكریلیك  •

 الالتكس •

 مواد الصقل  •

 الصبغات  •

 صمغ اللكّ  •

 الالكیھ •

 الورنیش •
 ممنوع علب الطالء بالبخ

 الطالء الفارغة ممنوع علب 
 ممنوع العلب منزوعة الملصقات

 ممنوع العلب التالفة أو التي فیھا تسریب 

 VTrecycles.com VTrecycles.com
 VTrecycles.com
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