ከጋሪው ባሻገር

SPU የ ደረቅ ቆሻሻ መጣያ ፋሲሊቲዎች

ከላይ ከተዘረዘሩት ጋሪዎች ውስጥ
የማይገባ ከሆነ የት እንደሚገባ

የዝውውር ጣቢያዎች
ሰዓታት እና መረጃ፦
Seattle.gov/TransferStations ወይም (206) 684-8400

(HHW፣፣ አደገኛ ከቤት የሚጣሉ ነገሮች)
(በነጻ) HazWasteHelp.org

የሰሜን የዝውውር ጣቢያ

ፀረ-ተባዮች፣ ኬሚካሎች፣ ዘይት ነክ ቀለም እና ማንኛዉም“CAUTION”፣
“WARNING”፣“DANGER” ወይም “POISON”የሚል ምልክት ያላቸውን እዚህ ይጣሉ።

1350 N. 34th Street Seattle, WA 98103

ልዩ እቃ የሚወሰድበት

Household Hazardous Waste

የደቡብ የዝውውር ጣቢያ

130 S. Kenyon Street Seattle, WA 98108

የሰሜን አደገኛ ከቤት የሚጣሉ ነገሮች ተቋም

12550 Stone Ave N. Seattle, WA 98133

የደቡብ አደገኛ ከቤት የሚጣሉ ነገሮች ተቋም

ከቤትዎ የሚወሰድበትን ቀጠሮ ይያዙ
(ክፍያ ይኖረዋል)

8150 Fifth Ave S. Seattle, WA 98108

ወስደው የሚጥሉበት አማራጮች

Seattle.gov/SpecialItems
ወይም (206) 684-3000
በስሙ ኪራይ የሚከፈለው ወይም የቤቱ
ባለቤት ቀጠሮውን መያዝ አለባቸው

የባትሪ ድንጋዮች እና
ተንቀሳቃሽ ስልኮች

ትላልቅ የቤት እቃዎች፦

ቦታ፦ Call2Recycle.org & HazWasteHelp.org (በነጻ)

ሶፋዎች ጠረጴዛዎች እና ፍራሾች

ዳግም ቻርጅ መደረግ የሚችሉ እና ሊቲየም ባትሪ ድንጋዮች እንዲሁም ተንቀሳቃሽ
ስልኮች ይወሰዳሉ።

እንደገና ተሰርተዉ ጥቅም ላይ ለማዋል

መሳሪያዎች፦ ማቀዝቀዣዎች ፣ በረዶ የሚሰሩ ማሽኖች፣ ማጠቢያዎች እና
ማድረቂያዎች

ኤሌክትሮኒክስ፦
ቴሌቪዥኖች ኮምፒዉተሮች እና ታብሌቶች

የባትሪ ድንጋዮች እና
የፍሎረሰንት አምፖሎች

የአልካላይን ባትሪ ድንጋዮች፦ HazWasteHelp.org ወይም ቆሻሻ ውስጥ ይጣሉ።

እንካንደሰንት እና LED አምፖሎች ቆሻሻ መጣያ ዉስጥ ይጣላሉ።

ለመጣል፦

መድሃኒቶች
መርፌዎች

• በአድራሻዎ በተሰየሙ የ 1 ጋሎን ፕላስቲክ እቃዎች ውስጥ
የምግብ ማብሰያ እና የሞተር ዘይትን በተናጠል ያስቀምጡ

ለልገሳ፣ ደጋግሞ ጥቅም ላይ ለማዋል፣ አንደገና ተሰርተዉ ጥቅም ላይ ለማዋል
የሚጠቅሙ፣ በትሪፍት ስቶሮች፣ በድሮፕ ቦክሶች፣ወይም በኮሌክሽን ትራክስ (በነጻ)

• በሚሰበሰብበት ቀን በቀን እስከ 2 ጋሎን
ያዘጋጁ ፤ያዘጋጁትን እንደገና ተሰርተው
ጥቅም ላይ ከሚውሉ እቃዎች ጋሪ አጠገብ
ያስቀምጡ።

የተበላሹ እቃዎች ተሳታፊ በሆኑ ትሪፍት ስቶሮች ይወሰዳሉ
KingCounty.gov/ThreadCycle

ADDRESS:

በጥንቃቄ ለማስወገድ፦

seattle.gov/util/sharps (በነጻ)

Seattle.gov/utilities/wheredoesitgo
(206) 684-3000

መርፌዎችን በጠንካራ የፐላስቲክ ጠርሙስ ወይም መያዣ ውስጥ ያስገቡ

በሚፈልጉት ቋንቋ አገልግሎት ለማግኘት እባክዎ በ 206-684-3000
ይደውሉ

ያገለገለ የሞተር እና የ ምግብ ማብሰያ ዘይት (ነጻ)፦

:

ኮምፖስት፣ እነደገና ተሰርተው
ጥቅም ላይ የሚዉሉ እና ቆሻሻን
ኢንዴት መለየት ይችላሉ?

በጥንቃቄ ለማስወገድ፡ MedicineReturn.org (በነጻ)

ለመጣል፦

በቀጠሮ መውሰድ የማያስፈልገው

የት
ይጣላል??
ይጣላል

ያልተሰበሩ ቲዩቦች ፤ የታመቀ ፍሎረሰንት እና የሜርኩሪ አምፖሎች ይወሰዳሉ።

በመጸዳጃ ሲንክ ውስጥም ሆነ ቀሻሻ መጣያ ውስጥ አይክተቱ።

ልብሶች እና ጨርቃጨርቆች

ADDRESS

LightRecycle.org (በነጻ)

ፍራሾች
የ SPU ማስተላለፊያ ጣቢያዎች (ክፍያ አለው)።

የተቆራረጡ ስፖንጆች (በነፃ)

የፍሎረሰንት አምፖሎች

ለልገሳና ደጋግሞ ጥቅም ላይ ለማዋል፦

አዲስ አገልግሎት

ብዙ ትናንሽ ልዩ እቃዎችን በአንድ ጊዜ እንደገና
ተሰርተዉ ጥቅም ላይ እንዲዉሉ ያድርጉ
ከፍተኛ መጠን 2’x2’x2 ’

ቴሌቪዥኖች፤ ኮምዉተሮች፤ ሞኒተሮች፤እና ሌሎች ኤሌክትሮኒክሶች ይወሰዳሉ (በነጻ)

እንደገና ተሰርቶ ጥቅም ላይ እንዲዉል ለማድረግ፡

የ SPU ማስተላለፊያ ጣቢያዎች (ክፍያ አለው)

የልዩ እቃዎች ሳጥን፦

እንደገና ተሰርቶ ጥቅም ላይ እንዲዉል ለማድረግ እና ደጋግሞ
መጠቀም የሚቻል፡ EcycleWashington.org

ፈርኒቸሮች እና የቤት
እቃዎች
Thrift ስቶሮች፣ BuyNothing ቡድኖች፣ Craigslist

አነስተኛ የጋዝ ጣሳዎች

ኤሌክትሮኒክስ

Amharic

如需要口譯服務，請撥電話號碼 (206) 684-3000
Wixii turjubaan afka ah ku saabsan, Fadlan la soo xariir
taleefoonka: (206) 684-3000
Para servicios de interpretación, por favor llame al (206) 684-3000
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa (206) 684-3000
Về dịch vụ phiên dịch xin gọi (206) 684-3000
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እንደገና ተሰርተዉ
ጥቅም ላይ የሚዉሉ

ምግብ እና ኮምፓስት
ሁሉም ምግብ ነክ
የሚጣሉ ነገሮች

በምግብ የቆሸሸ
ወረቀት

ባዶ፣ ንጹህ፣ እና ደረቅ መሆን አለበት

ደጋግመዉ መጠቀም የሚችሉትን
ይምረጡና የራስዎን ይዘዉ ይንቀሳቅሱ

እንደገና ተሰርቶ ጥቅም ላይ
የማይውል ፕላስቲክ እና
ወረቀት

ፕላስቲክ
መያዣዎች፣
ጠርሙሶች እና
ባልዲዎች
ኮምፖስት ለመደረግ
ፈቃድ ያገኙ
እቃዎች

ደጋግመው
መጠቀም የሚችሉ

ቆሻሻ

ደጋግመዉ
መጠቀም
የሚቻሉ
እቃዎች

ሌሎች ፕላስቲኮች

ተይዞ መንቀሳቀስ የሚቻሉ መያዣዎች
ልቅ ክዳኖች 3 ኢንች ወይም ከዛ የሚሰፉ መሆን አለባቸው።

ካርቶን

ወረቀት

3”

እስፖንጅ

የኩሽና ቅባት
ከድነዉ፣ አቀዝቅዘዉ፣
ይጣሉ።

የቡና መያዣዎች እና የውሀ ጠርሙሶች
ልዩ እቃዎች እና እንደገና ተሰርተው ጥቅም ላይ የሚዉሉ እቃዎች አወሳሰድ።

የገሮ የሚጣሉ ነገሮች፤ እጸዋት እና
በኬሚካል ያልታከመ እንጨት

ጠርሙሶች እና
ብርጭቆ ጃሮች

ያልተቀባ እንጨት

አይፈቀዱም

ፕላስቲክ፤ ብረት እና መስታወት

ብረት

እንደገና ተሰርተዉ
ጥቅም ላይ የማይውሉ
ቁሳቁሶች

ደጋግሞ ጥቅም ላይ የሚዉሉ ሻንጣዎች

ለሌላ አገልግሎት ማዋል

የተቆራረጠ ብረት

አይፈቀዱም

ምግብ፣ ፈሳሽ እና የፕላስቲክ ከረጢቶች

አይፈቀዱም

ምግብ፣ ከጓሮ የሚጣሉ ነገሮች፣ እንደገና ተሰርተዉ
ጥቅም ላይ የሚዉሉ እናአደገኛ ቆሻሻዎች

ከተጠራጠሩ መረጃ ማግኘት የሚችሉት፣ seattle.gov/utilities/wheredoesitgo ወይም (206) 684-3000

ያለዎትን ደጋግመዉ ይጠቀሙ ፤ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚጠቀሙበትን
እቃዎች ይቀንሱ
@SeattleSPU
@SeattlePublicUtilities
cloth napkins

