Tigrigna

ትግርኛ

ትካላት ከማልኡዎ ዘለዎም ናይ ሪሳይክል
ምግባርን ናይ ምዱዃዕ ቅድመ ኹነታት
ከተማ ሲያትል (City of Seattle) ትካላት ሪሳይክል ንዝግበሩን ናብ
ድኹዒ ክቅየሩ ንዝኽእሉ ነገራት ናብ ጉሓፍ ካም ምጉሓፍ ይኽልክል እዩ።

ናብ ጉሓፍ ክድርበዩ ዘይብሎም ነገራት
ወረቀት

ካርቶን

ኩባያታት

ታኒካታት

መግቢ

ወረቀት
ጃራት

ጥርሙዛት
ካብ ያርድ
ዝኣከቡ ጉሓፋት

ሪሳይክል

ብኹዒ

ካብ ጁላይ 2014 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኾኑን ትካላት ካብ ጃንዋሪ 2015 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኾኑን ትካላት
ከማልኡዎ ዘለዎም ናይ ሪሳይክሊንግ ቅድመ ኹነታት ከማልኡዎ ዘለዎም ናይ ምድኳዕ ቅድመ ኹነታት

SMC 21.36.082

መጠኑ ብርክት ዝበለ ሪሳይክል ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት
ኣብ ናይ ትካላት መጉሓፊ $50 መቅጻዕቲ እዩ።
ጉሓፍ ንምንካይን ናይ ሪሳይክሊንግ ፕሮግራምካ ንምምሕያሽ ስጉምትታት ውሰድ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብን፣ ንናይ ሪሳይክል ፕሮግራምካ ንኸተማሓይሽ ዝሕግዙ ብነጻ ዝቀረቡ ሓገዝቲ ንምርካብ፣
ምስ Seattle Public Utilities፣ ናይ Green Business Program ተራኸብ።
GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505
www.seattle.gov/util/greenyourbusiness
BZ714

yyጎሓፍ ምኽልካል: ሓንሳብ ተጠቂምካ ትድርብዮም (ዲስፖዜብል)
ኣቅሑ ኣይትጠቐም፡፡ ኣብ ክንድኡ፣ ብተደጋጋሚ ክትጥቀመሎም፣
ሪሳይክል ክትገብሮምን ክትድኩዕም እትኽእል ነገራት ምጥቃም።

እቲ ዝድርብዮ መጠን

yyምድኳዕን ሪሳይክል ምግባርን፤ }እዞም ክልተ ኣገልግሎታት
ምስ ናይ ጉሓፍ ምእካብ ኣገልግሎት ክወዳደሩ ከለዉ 30-50%
ዝተሓቱ እዮም።

ገንዘብ ከኣ ይቁጥብ። #SeattleGreenBiz

ብዝሕ ዝበለ ጉሓፍን ውሑድ መጠን ናይ ድኹዒን ሪሳይክል
ምግባር ማለት፣ ዝለኣለ ናይ መጉሓፊ ወጻኢ ማለት እዩ።
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ናይ ሪሳይክሊንግን ናይ ምድዃዕ
ምኽርታት

ሓደ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ጥራሕ እየ ዘቀምጦም

ውሕድ ዝበለ ጉሓፍን ብዝሕ ዝበለ ናይ ምድኳዕን ሪሳይክል
ምግባር ማለት፣ ውሕድ ዝበለ ናይ መጉሓፊ ወጻኢ ማለት እዩ።

ሪሳይክል ንምግባር ምክሪታት
ኣብ ስራሕ ቦታ ሪሳይክል ምግባር

ናይ ምእካብ ኣገልግሎት

yy ንናይ መአከቢ ማዕከናት ብግልጺ ምልክት ግበረሎም።
ኣብ ስራሕካ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣበይ ኸምዘለዎም
ዘርእዩ ምልክት ግበር።

yy ንኣቅረብቲ ኣቅሑ፣ ብዛዕባ ሪሳይክል ክግበሩ ወይ
ክድኩዑ ዝኽእሉ ምህርትታትን ውሕድ ዝበለ
መጠቅለሊ ዘለዎም እንተኾይኑ ሕተቶም።

yy ንኹለን ሰለስተ ማዕከናት (ሪሳይክል፣ ድኹዒን፣ ጎሓፍን)
ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ማእከላይ ቦታ ግበረን።

yy ኣየኖት ነገራት ሪሳይክል ክግበሩ ወይ ክድኹዑ
ከምዝኽእሉ ንምፍላጥ፣ ምስ ናይ ኣከብቲ ወሃብቲ
ኣገልግሎትካ ተራኸብ።

yy ንማዕከናት፣ ኣብ ጥቅሚ ክውዕሉሉ ኣብ ዝኽእሉሉ፣ ኣብ
ክሽነ፣ ከም ጥቃ ናይ ዳለዊ ቦታታን ናይ ኣቅሑ መሕጸቢ
ቦታታትን ኣቀምጦም።
yy መግቢ ክትቅርብ ከለኻ፣ ንነዊሕ ከገልግሉ ኣብ ዝኽእሉ
ኣቅሑ ኣቅርብ።

yy ንናይ ጎሓፍ ምእካብ ኣገልግሎትካ ነክዮ። ጥርሑ
ንዝኾነ ሳጹን ገንዘብ ኣይትኽፈል።
yy ዘይሕጋዊ ናይ ምድፋእ ተግባር ንምክልኻል፣ ኣብ
ተመላለስቲ ዝበዝሑዎ ቦታ ንዝርከብ ናይ መጉሓፊ
ብሎኬቶች ጌርካ ዕጸዎ።

yy ኣብ ክሽነኻ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ነገራት ከመይ ጌሮም
ክፈላልዩዎም ከምዝኽእሉ ንሰራሕተኛታትካ
ኣምሃሮም።

yy ተወሳኺ ናይ ሪሳይክል ምግባር ተግባር ገንዘብ
ከምትቁጥብ ክገብረካ እዩ። ኣገልግሎት ንኽግበረልካ
ንምሕታት
ምስ ወሃብ ኣገልግሎት ተራኸብ።
yy ብዛዕባ ናይ ምእካብ ኣገልግሎት ምስ እዞም ኣብ
ታሕቲ ዝርከቡ ወሃብ ኣገልግሎታት ተራኸብ።

ናይ እካብ ኣገልግሎት ወሃብቲ
RECOLOGY CLEANSCAPES
ጎሓፍ | ሪሳይክል ምግባር | ምድኳዕ

WASTE MANAGEMENT
ጎሓፍ | ሪሳይክል ምግባር | ምድኳዕ

REPUBLIC

CEDAR GROVE

ሪሳይክል ምግባር

ሪሳይክል ምግባር | ምድኳዕ

SEADRUNAR
ሪሳይክል ምግባር

(206) 250-7500

(800) 592-9995

(206) 332-7705

(877) 994-4466

(206) 467-7550

info@recologycleanscapes.com

recyclenw@wm.com

infoseattle@republicservices.com

help@cgcompost.com

info@seadrunarrecycling.com

GreenBusiness@Seattle.Gov | 206-343-8505
GreenBusiness@Seattle.Gov
| 206-343-8505 | www.seattle.gov/util/greenyourbusiness
www.seattle.gov/util/greenyourbusiness
BZ714

