
ናበይ እዩ 
ዝኸይድ፧
ብኸመይ ኮሞፖስት፡ 
ዳግማይ ተሰሪሖም ኣብ  
ጥቕሚ ዝውዕሉ 
ከምኡ`ውን ጎሓፋት ትፈላሊ

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

ኤሌክትሮኒክስ
ዳግማይ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ንዝውዕል ከምኡ`ውን ንዳግም ንምጥቃም ዝክኣል፥ 
EcycleWashington.org

ቴሌቪዢናት፡ ኮምፕዩተራት፡ ሞኒተራት ከምኡ`ውን ካልኦት ኤሌክትሮንኪስ ይውስዱ እዮም (ብነጻ)

ናይ ፍሎረሰንት ኣምፑላት

ዳግማይ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ንዝውዕል፥ LightRecycle.org (ብነጻ)
ዘይተሰርበሩ ትቦታት፡ ዝተዓፈነ ፍሎረሰንት (CFL) ከምኡ`ውን ናይ ሜርኩሪ 
ኣምፑላት ይወስዱ እዮም

ኢንካንዲሰንት ከምኡ`ውን LED ኣምፑላት ኣብ ውሽጢ መደብረዪ ጎሓፍ ይደብርዩ

መድሃኒታት 
ብጥንቃቐ ንምጉሓፍ፥ MedicineReturn.org (ብነጻ)

ኣብ ሽቃቕ የእቲኹም ማይ ኣይትድፍእሉ ወይ ኣብ እንዳ ጎሓፍ 
ውሽጢ ኣይትደርብዩዎ

ሲሪንጋታት
ብጥንቃቐ ንምጉሓፍ፥  
seattle.gov/util/sharps (ብነጻ)

ሲሪንጋታት ኣብ ውሽጢ ተሪር ፕላስቲክ 
ጠርሙዝ ወይ መቐመጢ ኣቐምጦም

ባትሪታት ከምኡ`ውን 
ተንቀሳቀስቲ 
ቴሌፎናት፥
ዳግማይ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ንዝውዕል፥   
ቦታታት ኣብ Call2Recycle.org ከምኡ`ውን HazWasteHelp.org (ብነጻ)

መሊሶም ቻርጅ ክመልኡ ዝኽእሉ ከምኡ`ውን ሊትየም ባትሪታት ከምኡ`ውን ተንቀሳቀስቲ 
ቴሌፎናት ይውሰዱ እዮም

ባትሪታት ኣልካላይን፥ HazWasteHelp.org ወይ 
ድማ ኣብ ውሽጢ እንዳ ጎሓፍ ይደብርይዎ

ኣቕሑ ቤት ከምኡ`ውን
ናይ ገዛ አቁሑት
ንሓገዝ ከምኡ`ውን ንዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል፥ 
ትሪፍት ስቶርስ፡ ባይናቲን ግሩፕስ፡ ክሬግስሊስት፡

ንምጉሓፍ፥ 
ናይ SPU መቀያየሪ መደበራት (ክፍሊት ዘለዎ)

ፍርናሻት
ንምጉሓፍ፥ 
ናይ SPU መቀያየሪ መደበራት (ክፍሊት ዘለዎ)

ክዳውንቲ ከምኡ`ውን 
ጨርቃ መርቂ

ንዉህብቶ፡ ንዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ክዉዕል ዝኽእል ወይ ዳግማይ ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ 
ንምውዓል ዝጠቕሙ፡ ድሮፕ ቦክስስ ወይ ብመአከቢት ናይ ጽዕነት መኪና (ብነጻ)

ዝተበላሸዉ ኣቕሑት ኣብቶም ተሳተፍቲ ትሪፍት ስቶርስ ይውሰዱ እዮም KingCounty.
gov/ThreadCycle

ዓበይቲ ኣቕሑ ቤት፥ 
ሳሎናት፡ ጠረጰዛታት 
ከምኡ`ውን ፍራናሻት

መሳርሕታት፥ ፍሪጃት፡ በረድ ዝሰርሑ ማሽናት፡ መሕፀብታት ከምኡ`ውን 

መድረቂታት

ኤሌክትሮኒክስ፥ 
ቴሌቭዥናት፡ ኮምፕዩተራት 
ከምኡ`ውን ታብሌታት

ባትሪታት ከምኡ`ውን 
ፍሎረሰንት ኣምፑላት 

ንእሽቶይ ናይ ጋዝ ታኒካታት 

ሓድሽ ኣገልግሎት ናይ 
ፍሉያት ኣቕሑት ሳንዱቕ፥
ብዙሓት ነኣሽቱ ፍሉያት ኣቕሑት ብሓደ ግዜ 
ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ የዉዕሉዎ፡፡ 
ዝዓበየ ዓቐን 2’x2’x2’

ዝተቆራረፁ ሰፍነግ ብነጻ

ዘገልገለ ሞተር ከምኡ`ውን ናይ ምግቢ መስርሒ ዘይቲ ብነጻ፥ 

• ብኣድራሻኻ ኣብ ዝተሰየሙ ናይ ሓደ ጋሎን መትሓዚ ፕላስቲክ
ውሽጢ ናይ ምግቢ መብሰሊ ከምኡ`ውን ናይ ሞተር ዘይትን
ፈላልዮም

• ንኣብ ነፍስ-ወከፍ ዝእከብሉ መዓልቲ ክሳዕ
2 መትሓዚ ጋሎን ኣዳልዉ፡ እዚ ዘዳለኽሞ
ድማ ኣብ ጥቓ ዓረብያ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ
ዝዉዕሉ ኣቁሕት ኣቐምጥዎም

ንናይ ትርጉም ኣገልግሎታት፡ ብኽብረትኩም ደውሉ ናብ (206) 684-3000
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

ካብቲ ዓረብያ ዝሓለፈ
ኣብቶም ዓረብያታት ውሽጢ እንድሕር 
ዘይአቱ ኮይኑ ዝኣትወሉ ቦታ

ሓደገኛታት ናይ ገዛ ጎሓፍ  
HHW (ብነጻ) HazWasteHelp.org
ጸረ-ባልዓት፡ ኬሚካላት፡ ብዘይቲ ዝተሰርሐ ቅብኣ ከምኡ`ውን ዝኾነ “ተጠንቀቕ”፡ “መጠቀቕታ”፡ 
“ሓደገኛ” ወይ “መርዛም” ዝብል ምልክት ዘለዎ ደርብይዎ ኣብ 

ናይ ሰሜን ትካል ሓደገኛታት ናይ ገዛ ጎሓፍ
12550 Stone Ave N. Seattle, WA 98133 

ናይ ደቡብ ትካል ሓደገኛታት ናይ ገዛ ጎሓፍ
8150 Fifth Ave S. Seattle, WA 98108

ወሲዶም ዝድብርዩሉ መማረፅታት

WDIG-05/21

ዝውሰድሎም ቆጸራ ምውሳን ዘየድሊ

ADDRESS:               
               

ADDRESS:                          

ፍሉይ ኣቅሓ ዝለዓለሉ 
ካብ ገዝኦም ዝወስድሉ ቆጸራ ይሓዙ 

(ክፍሊት ዘለዎ)

Seattle.gov/SpecialItems 
ወይ (206) 684-3000
ከፋሊ ሕሳብ ወይ ድማ ኣካራዪ ግድን 
ቆጸራ ክሕዙ ኣለዎም

ናይ ምልውዋጥ መደበራት
ሰዓታት ከምኡ`ውን ሓበሬታ፥ 

Seattle.gov/SpecialItems ወይ 

(206) 684-8400

ኖርዝ ትራንስፈር ስቴሽን
1350 N. 34th Street Seattle, WA 98103

ናይ ደቡብ መለዋወጢ መደበራት
130 S. Kenyon Street Seattle, WA 98108 

SPU ናይ ደረቕ ጎሓፍ መደብረዪ ትካላት

Tigrinya



ምግቢ ከምኡ`ውን ኮምፖ
ስት

ዳግማይ ተሰሪሑ ኣብ 
ጥቕሚ ዝውዕል

ጎሓፍ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ 
ዝውዕሉ

ናይ ቡና ኩባያ ከምኡ`ውን ናይ 
ማይ ጠርሙሳት 

ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ መትሓዚታት

ዳግማይ ምጥቃም ንክእለሎም ዓይነት 
ንምረጽ ከምኡ`ውን ናይ ባዕልኹም ተማልኡ

ዳግማይ ንካልእ ዕላማ 
ኣብ ጥቕሚ ምውዓል

cloth napkins

ኩሉም ምግቢ ተንከፍ ጎሓፋት

ኮምፖስት ንምግ
ባር ፍቓድ ዝረኸቡ 
ኣቕሑት

ናይ ሳዕርን ቆጽልን ጎሓፍ፡ 
አትክልቲ ከምኡ`ውን 
ዘይተሓከመ ዕንጨይቲ

ፕላስቲክ 
መትሓዚታት፡ 
ጠርሙዛት ከምኡ`
ውን  
ዳንሶታት

ወረቐት ካርቶን ሰፍነግ ናይ ፀብሒ 
ዘይቲ

ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ዘይ
ዉዕሉ አቑሑት

ካልኦት ፕላሰቲካት

ሓጺን

ብምግቢ  
ዝተበላሸወ ወረቐት

ምግቢ፡ ፈሳሲ ከምኡ`ውን ናይ ፕላስቲክ ከረጺት 
ዘይኮኑ

ምግቢ ከምኡ`ውን ናይ ሳዕርን ቆጽልን ጎሓፍ፡ ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ 
ዝዉዕሉ ከምኡ`ውን ሓደገኛ ጎሓፋት ዘይኮኑ

ፕላስቲክ፡ ሓጺን ከምኡ`ውን መስትያት 
ዘይኮኑ 

ባዶ፡ ጽሩይ ከምኡ`ውን ደረቕ ግድን ክኾውን ኣለዎ

ዝዘለቑ መኽደናት ግድን 3 ኢንች ወይ ካብኡ ዝሰፍሑ ክኾኑ ኣለዎም
3”

ኣብ ታኒካ ዓሽጎም፡ 
ኣዝሕሎም፡ 
ጉሓፎም።

ዳግማይ ኣብ 
ጥቕሚ 
ዝዉዕሉ 
ኣቁሑት

ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ኣውዕል እቶም 
ዘለዉኻ ከምኡ`ውን ሓደ ግዜ ጥራይ እትጥቅመሎም ኣቕሑት ድማ ኣጉድል

ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ 
ዝዉዕሉ ክረጺታት

እንድሕር ተጠራጢርኩም፡ ሓበሬታ ርኸቡ ኣብ፥ seattle.gov/utilities/wheredoesitgo ወይ (206) 684-3000 @SeattleSPU

@SeattlePublicUtilities

ጥርሙሳት 
ከምኡ`ውን 
ጥርሙስ ብርጭ
ቆታት

ቀለም ዘይተቀበአ 
ዕንጨይቲ

ዳግማይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ዝተቖራረጹ 
ፍሉይ ኣቕሓ ዝለዓለሉ።

ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ 
ዘይዉዕሉ ፕላስቲክ 
ከምኡ`ውን ወረቐት

ዝተቆራረፀ ሓጺን


