
Aerosol cans (empty)
قوطی های ائروسل )خالی)

A

Air conditioner units
دستگاه های تهویه هوا

Aluminium cans, foil  trays
قوطی های المونیمی، ظرف های فویلی

1 Asbestos
آزبست ها

Ash (fire) extinguished/cold
خاکستر)آتش( خاموش شده/ سرد

Baby wipes / face wipes
دستمال مرطوب نوزاد/ دستمال مرطوب روی

B

Baking paper e.g. waxed paper, 
muffin tins

 کاغذ پخت و پز مثل کاغذ روغنی، قالب های
مافین

Bandaids, earbuds, wipes etc.
 چسب زخم، گوشکی، دستمال های مرطوب

و غیره
Batteries (car, household, AAA etc.)

و غیره AAA ،بطری  ها )موتر، خانگی)
Bicycles

 بایسکل
Biscuit or meat trays
 ظروف بیسکوییت یا گوشت

Books
کتاب ها

Bottles (glass and plastic)
بوتل ها )شیشه ای و پالستیکی)

Bottle tops (small)
سرهای بوتل )کوچک)

Bottle tops (larger jar sizes)
سرهای بوتل )در اندازه شیشه کالن)

Branches/prunings  
(less than 10cm diameter)

 شاخه ها/ شاخه بری ها کوچکتر از 10
سانتی متر

Bricks and rubble
 خشت و میده های خشت

Building waste
 ضایعات تعمیر

Cameras
 کمره

C

Cans (aluminium)
قوطی ها )المونیمی)

Car parts
 پرزه جات موتر

Carpet
فرش

2 Cartridges (printer)
کارتریج )پرینتر)

Cat poo
مدفوع پیشک

Cardboard
کارتن

CDs and DVDs
 سی دی ها و دی وی دی ها

Ceramics (broken)
سرامیک ) شکسته)

Ceramics (intact)
سرامیک )ثابت)

Chip packets / soft plastics
 پاکت چیپس / پالستیک های نرم

6
Chemicals (pool, garden and 

household)
مواد کیمیاوی )حوض، باغ و خانگی)

Cling wrap / plastic film
 سلفون/ روکش پالستیکی

Clothing and textiles
 البسه و منسوجات
Coat hangers

کوت بند ها
Coffee cups

 پیاله  های قهوه

For further information please contact the City of Greater Bendigo. Please note not all items are listed. 
Ph: 1300 002 642  |  E: requests@bendigo.vic.gov.au  |  15 Hopetoun Street, Bendigo  |  www.bendigo.vic.gov.au/waste

A-Z GUIDE TO DISPOSING OF WASTE

KEY   |    یدیلک

Contact asbestos removal company
 با کمپنی حذف آزبست به تماس شوید 

1

Cartridge drop off locations e.g. Planet Ark, Bolton’s
Planet Ark ، Bolton’s ،محل های دریافت کارتریج مثل 

2

Coffee pods recycling systems e.g. Nespresso, 
Terracycle

Nespresso، Terracycle سیستم های بازیافت پدهای قهوه مثل 
3

Information correct as of November 2022.

3 Coffee pods
 کپسول های قهوه

C

Computers and computer parts
 کمپیوتر و قطعات کمپیوتر

Concrete 
 کانکریت

Corks
 کرک

Cosmetic containers (plastic)
ظروف لوازم آرایشی )پالستیکی)

Cutlery (metal)
کارد و قاشق پنجه )فلزی)

Cutlery (plastic)
کارد و قاشق پنجه )پالستیکی)

Deodorant (empty)
 )خوشبو کننده های بدن )خالی

D

6 Detergents
 مواد شوینده

Detergent bottles (empty)
 بوتل های مواد شوینده

Dog poo
 مدفوع سگ

Dog and cat food tins 
(scraped clean)

قوطی های غذای سگ و پیشک کامال پاک شده
Doors

دروازه ها
Drinking straws

 نی های نوشیدنی

Electronic waste (e-waste) 
(anything with a battery, electric 

plug or cord)
 باطله  های الکترونیک 

E
Electrical appliances

 لوازم الکتریکی
Egg cartons

 کارتن های تخم مرغ
Envelopes (paper)
پاکت مکتوبات )کاغذی)

Eyewear / glasses (intact)
 لوازمی که برای چشم استفاده می شوند/ عینک

Face wipes / baby wipes
 دستمال مرطوب روی/ دستمال مرطوب نوزاد

F

Fire extinguishers
 کپسول های اطفاییه

Fireplace ash extinguished/cold
 خاکستر خاموش شده/ سرد شومینه

Foam boxes
  بکس های فومی

Foil (clean, golf ball size)
فویل )پاک، در اندازه توپ گلف)

Food and vegetable scraps
 دور انداختنی های غذا و ترکاری

6 Fuels
سوخت ها

Fridges and freezers
 یخچال و فریزر

Fruit stickers
 برچسب های میوه

Furniture
فرنیچر

Gas bottles / cylinders
 کپسول/ سیلندرهای گاز

G
Garden tools / equipment

 ابزار/ تجهیزات باغی
Glass (broken window or drinking 

- wrapped)
شیشه کلینیک  یا نوشیدنی شکسته- پوشانده شده

Grass clippings
 چمن  پاک شده

Hair (human or animal)
 )موی )انسان یا حیوان

H

Hot water units
 دستگاه های آب گرم کن

Hose (garden)
)شیلنگ )باغ

6 Household chemicals
 مواد کیمیاوی خانگی

6 Household cleaners/solvents
 پاک کننده ها/ حالل های خانگی

4 Hypodermic needles
 سوزن های هایپودرمیک

Ice cream containers and lids
ظرف و سر آیسکریم I

Juice bottles and cartons
JJunk mail بوتل ها و کارتن های جوس

 مرسوله های پستی ناخواسته

Kitty litter and cat poo
خاک تشناب پیشک و مدفوع پیشک K

Laminated paper
 کاغذ لمینت

L

Lawn mowers
 ماشین چمن زنی

Leaves 
 برگ ها

Light globes (incandescent - 
wrapped)

المپ های روشنایی رشته ای- پوشانده شده
Light globes (compact fluorescent 

tubes) 
المپ های روشنایی تیوب های فلورسنت فشرده

Lolly wrappers
 پوست های چاکلت

Magazines 
 مجالت

M

Manure (bagged)
 )کود )بسته بندی شده

Margarine containers (scraped 
clean)

ظروف مارگارین )کامال پاک شده)
Medicine bottles (empty and clean)

 قوطی های دوا )خالی و پاک)

6 Medicines
دواها

Mattresses 
 تشک

Meat trays (foam)
ظروف گوشت )فومی)

Meat trays (hard plastics)
ظروف گوشت )پالستیک سخت)

Meat and fish bones 
(cooked and uncooked)

گوشت و استخوان ماهی )پخته و ناپخته)
Microwaves 

مایکروویو
Milk cartons (products that must be 

refrigerated - not tetra pak)
 کارتن های شیر فرآورده هایی که باید داخل

 یخچال نگهداری شوند – بصورت تترا پک
بسته بندی نمی شوند

Milk carton tetra pak
 کارتن شیر بسته بندی شده بصورت تترا پک

Mirrors (broken - wrapped)
آیینه )شکسته- پوشانده شده)

Mobile phones
تلیفون همراه

6 Nail polish
 الک ناخن

N
Nappies

 دایپر

4 Needles
سوزن ها

Newspapers
روزنامه ها

Office paper
 کاغذ اداری

O
Oil (engine)

مبالیل )روغن انجین)
Oil (cooking)

روغن )پخت و پز)
Ovens / white goods

 اچاق گاز/ کاالهای سفید

Paint / paint tins
 رنگ/ قوطی های رنگ

P

Pallets
پالت ها

Paper towel and tissues
 دستمال و دست مال کاغذی ها

Pill packets
 پاکت های تابلیت

Pizza boxes, brown papers and raw 
cardboards

کارتن های پیتزا، کاغذهای قهوه ای و کارتن خام
Plaster board

 تخته گچی
Plant pots (empty)

گلدان های گل )خالی)
Plastic containers (ice cream, 

peanut butter, yoghurt etc.)
 ظروف پالستیکی آیسکریم، مسکٔه ممپلی،

ماست و غیره
Plastic shopping bags

  یکیتسالپ ادوس یاه هطیرخ
Plastic toys (intact)

بازیچه  های پالستیکی )ثابت)
Plastic film / cling wrap

 سرپوش پالستیکی / سلفون
Poly pipe

 لوله پولی
Polystyrene (household)

 )استایرن )خانگی
Polystyrene (bulk packaging)

پولی استایرن )بسته بندی عمده)
Pottery, porcelain (intact)

ظروف سفالی، چینی )ثابت)
Pottery, porcelain (broken)

ظروف سفالی، چینی )شکسته)
Pots and pans

 تخم پز و تابه

6 Poisons, pesticides and herbicides
 سموم، حشره کش ها و علف کش ها

2 Printer cartridges
 کارتریج پرینتر

Radios (electronic waste)
رادیو )باطله  الکترونیکی)

RRaw cardboard
 کارتن خام

Refrigerators / freezers
 یخچال / فریزر

Sauce bottles
 بوتل های سس

S

5 Scrap metals
 ضایعات فلزی

Shampoo and conditioner bottles
  بوتل های شامپو و نرم کننده

Shoes (poor condition)
کفش )کهنه)

Smoke alarms
 زنگ های هشدار دود

Soil and rock
 خاک و سنگ
Steel cans
 قوطی فوالدی

Straws (plastic drinking)
نی ها )پالستیکی نوشیدنی)
Suitcases / baggage

 کاس /سکب
Styrofoam / polystyrene

 استیروفوم/پولی استایرن

4 Syringes / sharps
سرنگ ها/ سرسوزنی ها

Takeaway food containers 
(cardboard)

ظروف غذای قابل بردن به بیرون )کارتنی)

T

Takeaway food containers (plastic)
ظروف غذای قابل بردن به بیرون )پالستیک)

Tea bags with strings and staples
چای خریطه ای همراه با نخ و گیره مفتولی

Telephone books
کتابچه تلیفون

Television / electronics
 تلویزیون/ لوازم الکترونیک

Timber (treated)
چارتراش )پرداخت شده)

Timber (natural, less than 10cm 
diameter)

 چوب چهارتراش طبیعی، با ضخامت کمتر
10cm از 

Tin cans (scraped clean)
قوطی کنسرو )کامال پاک)
Tissues and napkins

 دستمال و دستمال سفره
Toilet rolls (empty)

لوله های کاغذ تشناب )خالی)

2 Toner cartridges
 کارتریج تونر

Tools
ابزار

Toothbrushes - plastic
برس دندان - )پالستیکی)

Toothbrushes - bamboo
برس دندان- بامبو

Toothbrushes - electric
برس دندان-برقی
Toys (intact)
بازیچه  ها )ثابت)

Toys (with batteries)
بازیچه  ها )بطری  دار)

Toys (broken)
بازیچه  ها)خراب شده)

Tubes - toothpaste
تیوب کرم دندان

Tyres
تایر

Vacuums
 جاروب برقی

V
Vacuum cleaner dust

 کثافات جاروب برقی
Vegetable scraps

 ضایعات ترکاری
VHS tapes

 VHS نوارهای

Washing machines
 ماشین کاالشویی

W

Waxed cardboard (shiny)
کارتن روغنی )براق)

Waxed / soiled paper e.g. muffin 
tins, baking paper

 کاغذ روغنی/ کثیف شده مثل قالب مافین، کاغذ
 پخت و پز

Weeds (with/without seeds)
علف هرزه )با/ بدون دانه)

White goods
 کاالهای سفید

Window glass (broken - wrapped)
شیشه کلینیک )شکسته- پوشانده شده)

Wine bladder
خریطٔه شراب

Wood (treated)
چوب )پرداخت شده)

Yoghurt containers (scraped clean)
ظروف ماست )کامال پاک شده) Y

Bendigo Community Health Phone 5406 1200
 5406 1200 (Bendigo) نمبر تلیفون صحت عامه جامعه بندیگو 

4

Scrap metal company
 کمپنی ضایعات فلزی 

5

Annual Detox Your Home drop off
دواپاشی ساالنٔه خانه شما 

6

Eaglehawk Eco Centre / Transfer Stations / Drop off locations
Some items may incur fees or charges, visit www.bendigo.vic.gov.au/waste or contact Customer Service on 

1300 002 642 if you have questions regarding the disposal or price of a certain item. Please note that sometimes 
markets change and some materials will not be accepted at transfer stations.

General Waste Bin  |   سطل باطله  دانی عمومی 
Recycle Bin  |  سطل بازیافت 

Organics Bin / Compost Bin  |   سطل مواد ارگانیک/ سطل کمپوست
Donate to charity  |   اهدایی به خیریه 

 استیشن های انتقال پسمانده/ محل های دریافت پسماند /Eaglehawk Eco مرکز
بعضی اقالم ممکن است مصرف یا اجرت داشته باشند، در صورت داشتن هرنوع سوال در مورد دفع یا قیمت یک اقالم خاص لطفا به سایت

www.bendigo.vic.gov.au/waste  مراجعه نمایید یا از طریق نمبر 642 002 1300 با خدمات مشتریان به تماس شوید 
 لطفا متوجه باشید که بعضی اوقات بازارها تغییر می کنند و بعضی از مواد در استیشن های انتقال پسماند پذیرفته نمی شوند

A-Z رهنمای       دفع زباله


