ክቡር ዓሚል፣
እዚ ን ንግዲታት ግልጋሎት ምግኒ እዩ ዝምልከት ፕላስቲክ ኣቑሑ፣ፕላስቲክ ስትሮ ፣ ፕላስቲክ ናይ ኮክቴል ፒክ ምጥቓም ኣብ ሲትል ክኽልከል
እዩ። ዝሳኸዐሉ ሓምለ 1, 2018። ዝተኣዘዙ መማረጽታት ከም ጽኑዓትን በስቢሶም ስሓቁን ኣቕሑ፣ ስትሮን ናይ ኮክቴል ፒክን እዮም። ዝተኣዘዙ ስትሮ
ዘማልኦም ዞም ካብ በስቢሶም ስሓቁ ወረቐትን በስቢሶም ስሓቁ ፕላስቲክን ዝተሰርሑ እዮም። ክልኩላት ኣቑሑ ከም ተጥቒምካ ዝድብረዩ ፕላስቲክ
ፋርኬታ፣ ፕላስቲክ ማንካ፣ ፕላስቲክ ካራን ፕላስቲክ ናይ ኮክቴል ፒክን እዮም።

ታይምላይን፡ ኣብ 2018 ከተማ ሲትል ጊዝያዊ ናይ ምግቢግልጋሎት ኣቑሑ ንኽጥቀሙ መንግስታዊ ትእዛዝ ዝተውሃበሉ ግዘ እዩ ከም ምዕሻግን
መሊስኻ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ወይ በስቢሶም ዝሓቁ ኣቑሑ ምጥቓምን። ሲትል ህዝባዊ ኣቑሑ ዓመት ካብ ዓምት ብ ኢድ ዝተሓዙ ንኡሳት ቑሳቑስ
ከም ፕላስቲክ ኣቑሑን ፕላስቲክ ስትሮን ክህብ ጽኒሕ እዩ። ፕላስቲክ ስትሮን ኣቑሑን መሊስኻ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ኣይካኣልን ኣብዚ ኸዚ እዋን
ብርክት ዝበሉ መምረትቲ ትካላት በስቢሶም ስሓቁ ኣቕሑን ስትሮን እዞም ናይ ምግቢ ግልጋሎት ዝህቡ ቑሳቑስ፤ ካብዞም ዘለዉ ኣድለይቲ ዝብሃሉ
ነገርታ ነጻ ከምዘይኾን ኣጽዲቖም።

ምግዳድ፡ ኤፒዩ ስታፍ ትእዛዙ ንምርግጋጽ ንኩሎም ንግዲ ግልጋሎት ምግቢ ፈተሻ ምግባር ክቕጽል እዩ ኣድላዪ እንተኾይኑ ብ ሲትል ቤት ምኽሪ
ኮድ ክፍሊ 21.36.084 ን 21.36.086፡
• ንግዲ ግልጋሎት ምግቢ በስቢሶም ስሓቁን መሊስኻ ኣብ ጥቅሚ ዝውዕሉን ዓይነት ናይ ምግቢ ግልጋሎት ክጥቀሙ ይድለ (ዝሳኸዐሉ 7/1/2010) ።
• ንመሊስኻ ኣብ ጥቕሚ ዝዎዕሉ ወይ በስቢሶም ዝሓቁ ነገራት ናይ ጎሓፍ መጠራቐሚን ምጥርቓም ስርዓትን ክጥቀሙ ይድለ (ዝሳኸዐሉ7/1/2010) ።
• ግልጋሎት ምዕሻግ ምግቢ ሰፊሕ ፖሊስሪን ፎም ክልኩል እዩ(ዝሳኸዐሉ 1/1/2009)።
• ፕላስቲክ ኣቕሑን ፕላስቲክ ስትሮ ግልጋሎት ምግቢ ምጥቃም ክልክል እዩ (ዝሳኸዐሉ 7/1/2018) ።
• መግስታዊ ትእዛዝ ሕጊ ግልጋሎት ምግቢ ዘይተኸተለ ብ $250 ይቕጾዕ።

ስጉምቲ ውሰድ:
Dእቶም
D
ዘለዉ ሜላታት ኣጠቓቅማ ፕላስቲክ ኣቑሑን ስትሮን ቅድሚ ሕምለ 1 , 2018 ተጠቐም። እዚ ምትግባር ተዘይኺእሎም ፣
በይዘኦም ኣብቲ ትሕት ኢቲ ዝወጸ ሕጊ ትእዛዝ ወረቀት ዘሎ ቑጽሪ ስልኪ ይርከብና።
Dንምዕሻግ
D
፣ኣቕሑን ስትሮ ድሌትን ን ምርካን ሕጊ ትእዛዝ ግልጋሎት ምግቢ ይምረጹ።
Dኣቕሑን
D
ስትሮ ብድሌት ጥራሕ ይሃቡ፤ ንዓማዊል ኣቕሑን ስትሮ እንትህቡ መውሃቢ ኣቅሓ ይጠቐሙ፤ ቅድሚ ኸዚ ተዘይጌረምዎ።
Dብዕሊ
D
ዝልልለዩ ፍሉጣት ናይ ጎሓፍ መጠራቐሚ ን በስቢሶም ስሓቁን መሊስኻ ኣብ ጥቅሚ ዝውዕሉን ነገራት ኣብ ናይ ተቖጸርቲ
ሰራሕተኛን ዓማዊልን ቦታ ይግበሩ።
Dን
D ንግዲ ዝኾኑ ጎሓፍ መጠራቐሚ ይመቻችዉ፤ ንበስቢሶም ስሓቁን መሊስኻ ኣብ ጥቅሚ ዝውዕሉን ነገራት።

ሓጋዚ ብነጻ:
SPU ንምርካብ ብ GreenBusiness@Seattle.Gov or 206-343-8505 ወይ SPU ዌብሳይት ይርኣዩ ኣብ
ን ተወሳኺ ሓበሬታ seattle.gov/util/GreenYourBusiness ን ተወሳኺ ሓበሬታ። ኣብቲ ዌብሳይት ዝተፈላለዩ ናይ ነጻ መሳርሕታት ምእዛዝ
ይኽእሉ ከም ምስ ዓማዊልኩምን ተቖጻሪ ሰራሕተኞኦምን ብዛዕባ በስቢሶም ስሓቁን መሊስኻ ኣብ ጥቅሚ ዝውዕሉን እና ብዛዕባ ኣብ ሲትል ዝድለዩ
ነገራት ንምርድዳእ ዝሕግዝ ፖስተርን ስቲከርን ምእዛዝ ይኽእሉ። ሲትል ን ጎሓፍ ንምቅናሳን ማዓድናን ንምቁጣብ ንዝገበርዎ ምትሕብባርን
ጽንዓትምን የቐንየልና ንብል።
እሙን፣
ህዝባዊ ኣቕሑ ሲትል
ፕሮግራም ሕምለዋይ ንግዲ
ህዝባዊ ኣቕሑ ሲትል: 700 5th Avenue, P.O. Box 34018, Seattle, WA 98124-4018
SPU ፕሮግራም ሕምለዋይ ንግዲ: ቑጽሪ ስልኪ: (206) 343-8505 ኢሜል: greenbusiness@seattle.gov
SPU ግልጋሎት ዕሚል: TTY/TDD: (206) 233-7241 ፋክስ: (206) 386-0096 ኢንተርኔት: www.seattle.gov/util/
ማዕረ ዕርል ተቆጽርነት ስራሕ፣ ኣዎንታዊ ድርጊት ዝገብር ቖጻሪ ስራሕ። ኣካለ ጉዱኣት ብዝኣዘዝዎ ድሌት ምቾት ክስመዖም ምግባር።

Tigrinya

ትግርኛ

ስትሮን ኣቑሑን

Tigrinya

ትግርኛ

ሓዱሽ ስትሮን ኣቑሕን ድሌት
መጠቓለሊ ንድሌታት ግልጋሎት ምግቢ ሲትል፡ (SMC 21.36.086)
ፕላስቲክ ስትሮን ፕላስቲክ ኣቑሑን ምእጋድ ዝሳኸዐሉ ሓምለ 1, 2018። ንግዲታት
ግልጋሎት ምግቢ ፕላስቲክ ስትሮን ፕላስቲክ ኣቑሑን ኣብ ሲትል ብምትቃሞም ተኣጊዶም
እዮም። ጊዛዊ ፍቓድ ምጥቃም ፕላስቲክ ስትሮን ፕላስቲክ ኣቑሑን ግዘኡ ክሓልፎ እዩ
በስቢሶም ዝሓቁ ስትሮን ኣቑሑን ምጥቃም ከድሊ እዩ። ዝሳኸዐሉ ሓምለ 1, 2018።

ሓዱሽ

ክልኩል

ፍቑድ

ክልኩል

ፍቑድ

ተጠቒምካ ዝድብረ ፕላስቲክ ስትሮታት

በስቢሶም ዝሓቁ*ወረቕት ስትሮታትን በስቢሶም
ዝሓቁ* ፕላስቲክ ስትሮታት

ተጠቒምካ ዝድብረ ፕላስቲክ ኣቑሑ

በስቢሶም ዝሓቁ*ኣቑሑ

ንግዲታት ግልጋሎት ምግቢ ን ውልቓዊ ጥቕሞም ወይ ካብ ቦቶኦም ወጻኢ ተጠቒምካ ዝድብረ ምግቢ ሰርቪስዌር
ምሻጥን ምቕራብን ምግቢ እንተጌሮም ክእገዱ እዮም ሓምለ 1, 2010። ን ዝብልዑ ምግቢ ምዕሻግ እቶም መዐሸግቲ
በስቢሶም ዝሓቁ ክኾኑ ኣለዎም ን ቴክ ኣወይ ንጥቀመሎም መዐሸግቲ እውን በስቢሶም ዝሓቁ ወይ መሊስኻ ኣብ
ጥቕሚ ዝውዕሉን ክኾኑ ኣለዎም።
ፍቑዳት በስቢሶም ዝሓቁ ነገራት ዝበሃሉ ከም መዐሸግቲ፣ ስተፈተኑን ኣብ ድርጅትን ንግዲ በስቢሶም ዝሓቁ ፍቑዳት
ዝኾኑን ሰርቪስዌር እዮም።

ፕላስቲክ ኣቑሑን ፕላስቲክ ስትሮታትን ኣብ
ሲያትል ክልኩልት ክኾኑ እዮም ዝሳኸዐሉ
ሓምለ 1, 2018።
ሰርቪስዌር ጽኑዓትን ፍቑዳት በስቢሶም ዝሓቁ
ኣስትሮን ኣቑሑን ናይ ምጥቃም ፍቓድ ሂቡ ኣዩ

Los utensilios de plástico y los popotes de plástico están
prohibidos en Seattle a partir del 1ero de julio de 2018.
Los únicos utensilios y popotes desechables
que están permitidos para uso comercial son
aquellos que tienen la etiqueta “compostable”,
los cuales están hechos de materiales que se
Spanish
pueden convertir en compost. Los utensilios y
popotes reusables están permitidos.
Español
2018年7月1日開始，西雅圖禁止使用塑料餐具
和塑料吸管。
允許使用的餐具包括認可的可堆肥餐具和吸管。

플라스틱�식기와�플라스틱�빨대는 2018년 7월
서비스를�위해�사용이�허용된�식기는�오직�분해
가능한�것으로�승인된�식기와�빨대만�포함합니다.

seattle.gov/util/GreenYourBusiness
|

206-343-8505

中文

Dụng cụ ăn (thìa, dĩa, đũa) và ống hút dùng một lần bằng nhựa sẽ bị
cấm ở Seattle kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Các dụng cụ ăn dùng một lần được phép sử dụng
Vietnamese
bao gồm thìa, dĩa, đũa và ống hút được công nhận
là có thể phân hủy được gọi là compostable.
Tiếng Việt

ን ምርካብ ጽጹይ ሓበሬታ ፍቑዳት በስቢሶም
ዝሓቁ ምህርቲ ፋብሪካ ይኽዱ ናብ፡

GreenBusiness@Seattle.Gov

Chinese

|

seattle.gov/util/GreenYourBusiness

Korean

한국어

