አፓርትመ ንትን ኮንዶሚንየም ን

መግቢ + ዱኹዒታት
ኣ ብ ና ይ ጓ ሓፍ ወ ይ ዳ ግ መ - መ መ ስርሒ መአ ከቢ መቐመጢ መግቢ ክልኩል እ ዩ
እዞም ነገራት ኣብ ናይ መግቢን ናይ ያርድ ጓሓፍ መአከቢ መቐመጢኻ ኣእትዎም
ናይ መግቢ ተረፍ-መረፍ

ኣሕምልቲ

ፍሩታታት

ፓስታን ሩዝን

ናይ ሻሂ ሳንጣታት

ናይ ቡን ሓተላን ፊልተራትን

ባኒን እኽሊን

ናይ እንቛቑሖ ቕራፍ፣ ናይ ፉል ጭጫፍ

ዛዕጎላትን ኣዕጽምቲን

ስጋ፣ ዓሳን ጸባን

መግቢ-ዝተንከፎ ወረቐት

ናይ ወረቐት ሳንጣታት፣ ሽጎማኖታት
ከምኡ’ውን ናፕኪናት

ዘይቲ ዝተንከፎም ናይ ፒሳ
ባኮታት

ዘይተቐብአ ብመግቢ-ዝረስሐ ወረቐት

ናይ አታኽልቲን ናይ ያርድ ጓሓፋት

ዕምባባታትን ናይ ውሽጢ ገዛ ኣታኽልቲን

ዝተቐናጠበ ወረቐት
(ምስ ናይ ያርድ ጓሓፋት ተሓዊሱ)

ናብ ዱኹዒ ክቕየሩ ዝኽእሉ
ሳንጣታት

ፕላስቲክ ክልኩል እዩ። ናይ ፕስቲክ ሳንጣታት
ክልኩል እዩ።
ሓጺን ክልኩል እዩ። ጥርሙዝ ክልኩል እዩ።
ናይ እንስሳ ቀልቀል ክልኩል እዩ።
ኣቑጽልቲ፣ ጨናፍርን ዝተዓጽደ ሳዕሪ

ስለምንታይ ኢና ናይ መግቢ ተረፍ-መረፍ ንእክብ ዘሎና?
ጓሓፍ ከነጉድል፤ ሓደ-ሲሶ ናይ ስያትል ነባሮ ጓሓፍ ናይ መግቢ ተረፍ እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብ ጓሓፍ
እንሰዶ፣ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከቡ ፓርካትን ጀራዲናትን ዘሎ ሓመድ ምእንቲ ከመሓይሹ ናብ ዱኹዒ
ንቐይሮም።
እቲ ካባቢ፤ ኣብ እንዳ ጓሓፍ፣ ናይ መግቢ ተረፍ ሜቴይን (methane) የመንጭው—
ናይ ሓምላይ-ገዛ ጋዝ 22 ዕጽፊ ካብ CO2 ዝበርትዔ እዩ።
ናይ መግቢ ተረፍ ኣብቲ ዓረቢያ ብምድርባይ ነናይ ከባቢና አየር ንከላኸለሉ።
እቲ ዋጋ፤ ዝተደፍኑ ቱቦታት ንመዓረዪ ዝኾውን ብዙሕ ናይ ገንዘብ ወጻኢ ካብ ምውጻእ
ንቖጠብ። ናይ መግቢ ተረፍ-መረፍ ኣብ ናይ መግቢ ተረፍ መአከቢ ዓረቢያ አእቱ፣ ኣብ ክንዲ
ኣብ ናይ ጓሓፍ መጓሓፊ። እዚ ማይን ጽዓትን ከኣ ይቑጥብ እዩ!
ሕጊ እዩ፤ ብመሰረት ናይ ከተማ ሕጊ፣ ናይ መግቢ ተረፍ ኣብ ጓሓፍ ክኣቱ ፍቑድ አይኮነን።
ናይ መግቢን ናይ ያርድ ጓሓፋት መአከቢ ዝኸውን ዓረቢያን ንጥቕሚ ተቐማጦ ክቕረበሎም
ይግባእ።
www.seattle.gov/util

206-684-3000

ሕቶታት ብዛዕባ
ኣብቲ ዓረቢያ እንታይ ክኣቱ ከምዘለዎ?
ናብ ናይ ጃርዲን ናይ ስልኪ መደወሊ ደውሉ
(206) 633-0224
ወይ ናብዚ ተወከሱ
www.seattle.gov/util/foodwaste

ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ኸኣ ናይ
ክሽነ ምኽርታት4
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ምኽሪ ብዛዕባ አቀማምጣ
ንሓደ ጽቡቕ ነገር ስለምንታይ ነባኽኖ?

ኩሎም ናይ ሲያትል ገዛውንቲ ናይ መግቢን ናይ ያርድ ጓሓፍ ናይ መአከቢ አገልግሎትታት አለዎም።
ናይ መግቢን ናይ ያርድ ዓረብያታት ኣብ ነፍስወከፍ ሰሙን ሓንሳብ ይእከቡ እዮም። ነቲ ኣብ ክሽነኻ
ዝርከብ ተረፍ-መረፍ ምእካብ ከቕልልዎ ዝኽእሉ ምኽርታት፤
ዓሽጎ
ተረፍ-መረፍ መግቢ ንምቕማጥ ቡናዊ ናይ ወረቐት ሳንጣ ወይ ናብ ዱኹዒ ክቕየር ዝኽእል ሳንጣ ተጠቐም።
ነቲ ዝመልአ ሳንጣ ኣብ ናይ መግቢን ያርድ ጓሓፋት መአከቢ ዓረብያ ኣእትዎ። ናብ www.seattle.gov/util/foodwaste ብምኻድ ፈቓድ
ንዝተዋህቦም ዱኹዒ ናይ መግበሪ ሳንጣታት ዝርዝር ተመልከት። ከምኡ’ውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ድኳናት ይርከብ እዩ።

አቐምጦ
ናይ መግቢ ተረፍ ንምቕማጥ፣ መኽደኒኦም ዝገጥም መቐመጢ ተጠቐም። ነቲ ተረፍ-መረፍ ብሙሉኡ ድፍኣዮ
ናብ ውሽጢ ናይ መግቢን ናይ ያርድ ጓሓፋት መአከቢ ዓረብያ፣ ድሕሪኡ ነቲ መቐመጢ ለቕሊቕካ ዳግማይ
ተጠቐመሉ።

ዜና ተጠቐመሉ
ንተረፍ-መረፍ መግቢ ብጋዜጣ ጥቕሊልካ ኣብውሽጢ እቲ ዓረብያ ደርብዮ።

ኣዝሕሎ
ንተረፍ-መረፍ መግቢ ዓሽግ ወይ ጠቕልል። ድሓር፣ ክሳዕ ናብቲ ዓረብያ እትድርብዮ፣
ኣብ ረፍሪጀረተር ወይ ፍሪዘር አቐምጦ።

ክደኖ
ኣብ ውሽጢ እቲ ዓረብያ ንተረፍ-መረፍ መግቢ ብመግቢ-ብዝረስሔ ወረቐት፣
ዝተቐናጠበ ወረቐት፣ ጋዜጣ ጌርካ ሸፍኖ፣
ወይ ናይ ያርድ ጓሓፍ ጨናን ሃመማታትን ንምንካይ።

ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታት ክልኩል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓረብያ
- ነቲ ዱኹዒ የባላሽዎ እዩ።
ዝተፈቅደ
ናብ ዱኹዒ ክቕየር ዝኽእል
ናይ ሳንጣ መእሰሪ
ዝተዳለወ
ካብ ኣሕምልቲ።

www.seattle.gov/util

206-684-3000
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