
Food and Beverage Cartons
empty and replace cap

العبوات الكرتونية لألطعمة والمشروبات
أفرغها وغير الغطاء

Bottles and Jars
empty and rinse

الزجاجات والبرطمانات
أفرغها واغسلها

Aluminum and Steel Cans
empty and rinse

علب األلمنيوم والفوالذ
أفرغها واغسلها

Cereal Boxes, Newspaper, Magazines & Mail, 
Flattened Cardboard, and Paper Tubes

علب حبوب اإلفطار والصحف والمجالت والبريد 
والكرتون المسطح واألنابيب الورقية

Kitchen, Laundry, Bath:  
Bottles and Containers

empty and replace cap
(#1 , #2 , #5 )

 زجاجات وعلب المطبخ والحمام 
 وغسل المالبس

أفرغها وغير الغطاء
(#1 , #2 , # )

MilwaukeeRecycles.com

RECYCLE/إعادة التدوير
THANK YOU FOR RECYCLING THESE:/:نشكركم على إعادة تدوير المواد التالية

Cans/ 
العلب المعدنية

Paper/ 
الورق

Glass/ 
الزجاج

Cartons/ 
الكرتون

Do not bag recyclables; return 
plastic bags and wrap to retail 

stores
ال تضع مواد إعادة التدوير في أكياس؛ أعد األكياس 

البالستيكية والتغليف إلى متاجر البيع بالتجزئة

No hoses, wires, or chains,
ال خراطيم أو أسالك أو سالسل

Plastic/ 
البالستيك

No flammables, compressed 
cylinders, batteries, 

electronics, or sharps
ال مواد قابلة لالشتعال أو أسطوانات مضغوطة 

أو بطاريات أو إلكترونيات أو أدوات حادة

Empty all containers; 
no food, liquids, diapers, or 

garbage
أفرغ جميع الحاويات؛ ال طعام أو سوائل أو 

حفاضات أو قمامة

Garbage/ 
القمامة

Plastic Bags/ 
األكياس البالستيكية

Hazards/ 
المواد الخطرة

Tanglers/ 
المواد المتشابكة 

Scrap Metal/ 
الخردة المعدنية

No car parts or scrap metal
ال قطع غيار سيارات أو خردة معدنية

DO NOT RECYCLE THESE CURBSIDE:/:المواد غير المسموح بها في حاويات إعادة التدوير أمام المنازل



Unacceptable Materials/المواد غير المقبولة

Appliances/Appliances/األجهزة الكهربائيةاألجهزة الكهربائية

Bagged Recyclables/Bagged Recyclables/مواد إعادة التدوير الموضوعة في أكياسمواد إعادة التدوير الموضوعة في أكياس

Batteries/Batteries/البطارياتالبطاريات

Car Parts Car Parts Brake Rotors, etc.)Brake Rotors, etc.)//((قطع غيار السياراتقطع غيار السيارات  )دوارات الفرامل، إلخ)دوارات الفرامل، إلخ

Ceramics/Ceramics/السيراميكالسيراميك

Chains/Chains/السالسلالسالسل

Christmas Trees or Lights/Christmas Trees or Lights/أشجار أو إضاءات الكريسماسأشجار أو إضاءات الكريسماس

Clothing/Clothing/المالبسالمالبس

ConstrConstruction Duction Debris/ebris/ركامركام البناء البناء

Cords/Cords/األسالكاألسالك

Cups (Paper or Styrofoam)Cups (Paper or Styrofoam)//((األكواب األكواب )الورقية أو الستايروفوم)الورقية أو الستايروفوم

Diapers/Diapers/حفاضات األطفالحفاضات األطفال

Drinking Glasses or Mugs/Drinking Glasses or Mugs/أكواب الشرب الزجاجية أو المجأكواب الشرب الزجاجية أو المج

Food/Food/األطعمةاألطعمة

Garbage/Garbage/القمامةالقمامة

Garden Pots or Trays/Garden Pots or Trays/أواني أو صواني الحديقةأواني أو صواني الحديقة

Hangers/Hangers/الشماعاتالشماعات

Hard Cover Books/Hard Cover Books/المجلداتالمجلدات

Helium Cylinders or Tanks/Helium Cylinders or Tanks/أسطوانات أو خزانات الهيليومأسطوانات أو خزانات الهيليوم

Hoses/Hoses/الخراطيمالخراطيم

Liquids/Liquids/السوائلالسوائل

Light Bulbs/Light Bulbs/مصابيح اإلضاءةمصابيح اإلضاءة

Loose Caps and Lids/Loose Caps and Lids/األغطية المفتوحةاألغطية المفتوحة

Medical Waste & Medication/Medical Waste & Medication/المخلفات الطبية واألدويةالمخلفات الطبية واألدوية

Motor Oil Bottles/Motor Oil Bottles/زجاجات زيت المحركزجاجات زيت المحرك

Needles, Sharps, Syringes/Needles, Sharps, Syringes/اإلبر واألدوات الحادة والمحاقناإلبر واألدوات الحادة والمحاقن

Paint or Paint Cans/Paint or Paint Cans/الطالء وعلب الطالءالطالء وعلب الطالء

Paper Ice Cream Containers/Paper Ice Cream Containers/علب اآليس كريم الكرتونيةعلب اآليس كريم الكرتونية

Mar. 2019/ 2019 مارس

Paper Plates or Cups/Paper Plates or Cups/الصحون واألكواب البالستيكيةالصحون واألكواب البالستيكية

Plastic Bags, Wrap, Film/Plastic Bags, Wrap, Film/األكياس البالستيكية والتغليفاألكياس البالستيكية والتغليف

Plastic Utencils/Plastic Utencils/األواني البالستيكيةاألواني البالستيكية

Propane Cylinders or Tanks/Propane Cylinders or Tanks/أسطوانات أو خزانات البروبانأسطوانات أو خزانات البروبان

Scrap Metal/Scrap Metal/الخردة المعدنيةالخردة المعدنية

Styrofoam/Styrofoam/الستايروفومالستايروفوم

Take Out Packaging or ContainersTake Out Packaging or Containers//علب وحافظات أكل المطاعمعلب وحافظات أكل المطاعم

Tires/Tires/إطارات السياراتإطارات السيارات

Tissue Paper/Tissue Paper/المناشف الورقيةالمناشف الورقية

Toys/Toys/األلعاباأللعاب

Window Glass or Mirrors/Window Glass or Mirrors/النوافذ الزجاجية أو المراياالنوافذ الزجاجية أو المرايا

Wires/Wires/األسالكاألسالك

Wood/Wood/الخشبالخشب

Yard Waste or Compost/Yard Waste or Compost/السماد أو نفايات الحديقةالسماد أو نفايات الحديقة

How do I dispose of paint?/ كيف أتخلص من الطالء؟
Latex paint should be dried and thrown in the trash. Oil based paints are hazardous waste and should be brought to a household hazardous waste collection site for 
safe disposal. Visit mmsd.com for Home HazMat information and locations. / يجب تجفيف طالء الالتكس وإلقائه في سلة المهمالت. يعتبر الطالء بأساس زيتي من النفايات الخطرة ويجب إحضاره إلى موقع 
.Home HazMat للحصول على معلومات ومواقع mmsd.com تجميع النفايات المنزلية الخطرة للتخلص اآلمن منه. تفضل بزيارة

How do I find out my household collection schedule? / كيف يمكنني معرفة جدول جمع المواد لمنزلي؟
Visit milwaukee.gov/collectionday for collection schedules, setout instructions, service requests, and more. / 
تفضل بزيارة milwaukee.gov/collectionday للحصول على جداول التجميع وتعليمات اإلعداد وطلبات الخدمة والمزيد.

Frequently Asked Questions/ األسئلة المتكررة

These items cannot be recycled in the curbside program. For a complete list of acceptable and unacceptable materials, visit our website These items cannot be recycled in the curbside program. For a complete list of acceptable and unacceptable materials, visit our website MilwaukeeRecycles.com/ MilwaukeeRecycles.com/ 
    MilwaukeeRecycles.comMilwaukeeRecycles.com  المواد التالية غير مسموح بها في برنامج حاويات إعادة التدوير أمام المنازل. للحصول على القائمة الكاملة بالمواد المقبولة وغير المقبولة، يرجى زيارة موقعنا اإللكترونيالمواد التالية غير مسموح بها في برنامج حاويات إعادة التدوير أمام المنازل. للحصول على القائمة الكاملة بالمواد المقبولة وغير المقبولة، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

Why can’t we include scrap metal, plastic bags, hazards, garbage, and tanglers in the recycling bin?/ لَم ال يمكننا وضع الخردة المعدنية واألكياس البالستيكية والمواد الخطرة والقمامة 
والمواد المتشابكة في حاوية إعادة التدوير؟
These items damage equipment or cause serious fires. These materials can also risk recycling haulers’ and facility workers’ safety which can result in serious injury. 
Lastly, items that don’t belong in the cart are costly to dispose of and can make other recyclables less valuable. For more information about proper disposal of these 
unaccepted materials, please visit our website. / تؤدي هذه العناصر إلى إتالف المعدات أو التسبب في حرائق خطيرة. وقد تشكل هذه المواد خطًرا على سالمة عمال النقل والعاملين في المنشأة مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات 
خطيرة. وأخيًرا، التخلص من العناصر التي ال تنتمي إلى الحاوية أمر مكلف وقد تجعل المواد األخرى القابلة إلعادة التدوير أقل قيمة. لمزيد من المعلومات حول التخلص السليم من هذه المواد غير المقبولة، يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت


