
በሪሳይክሊንግ፣ ምግብና የጓሮ ጥራጊ ወይም በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎ ውስጥ ምን እንደሚገባ ይመልከቱ  

የት ውስጥ ይገባል? 

ምግብ የነካካው በኬሚካል የተቀባ ወረቀት

ምግብ የነካካቸው የላስቲክ ማስቀመጫዎች

ፍራፍሬዎች ላይ የሚለጠፉ

የቀለም ጣሳዎች (መክደኛ የሌለው፣ የደረቀና ባዶ)

ባዶ የሆኑ የመርዛማ ንጥረ ነገሮች ማስቀመጫዎች

የፎም ማስቀመጫዎች

የኦቾሎኒ ማሸጊያዎች (የታሸጉ)

ጥቅም ላይ የማይውል ሸክላ ወይም የጠርሙስ ሳህኖች

የቤት ቁሳቁሶች

አምፑሎች

መክደኛዎች፣ ግጣሞችና፣ ከላይ ማሸግያዎች  
(ከ 3 ኢንች ያነሰ ስፋት ያላቸው)

Ziploc®, ምግብና ነጠላ የላስቲክ ኮሮጆዎች 

የኩሽና ስብ፣ ዘይቶች፣ ቅባቶች (በተከደኑ ማስቀመጫዎች)

የጽዳት ምርቶችዳይፐርና የእንስሳ ዓይነ-ምድር (የታሸገ)

መክደኛዎች (3 ኢንች ወይም ሰፊ) 
ስብርባሪ ብረታ ብረቶች (ከ2 ጫማ በ 2 ጫማ በ 2 ጫማ  
ስፋት ያነሱ)
የላስቲክ ጠርሙሶች፣ ማሰሮዎች፣ ገንዳዎች
የላስቲክ ትሪዎች፣ ኩባያዎች፣ ማስቀመጫዎች
የላስቲክ የአታክልት ፖፖዎች
የላስቲክ ኮሮጆዎች (በአንድ ላይ ታሽገው የተቀመጡ)
የመድሃኒት ብልቃጦች (በሐኪም የታዘዙ የመድሃኒቶች  
ማስቀመጫ ክልክል ነው)

ወረቀት
ካርቶኖችና ባኮዎች
ተጠፍጥፈው የተቀመጡ ባኮዎች
በኬሚካል የተቀቡ ወረቀቶች
ከጠርሙስ የተሰሩ ብልቃጦችና ማሰሮዎች
ጣሳዎች
አሉሚንየም ፎይል

ይህ መረጃ በአካል የታጎሉና የአስተርጓሚ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ለማስተናገድ በጥያቄ ሊገኝ ይችላል።  
 

ስጋ፣ ዓሣ፣ ወተትና ዓይብ

አጥንቶችና ዛጎሎች

የተፈጨ ቡናና ማጥለያዎች

ፍራፍሬዎችና ቅጠላ ቅጠል ምግቦች

ፓስታ፣ ዳቦ፣ ጥራ ጥሬ እህልና ሩዝ

የሻይ ኮሮጆዎች

የተቆራረጠ ወረቀት  
(ከጓሮ ጥራጊ ጋራ ይቀላቅሉ)

ሳር፣ አረምና ቅጠሎች

የቤት ውስጥ ተክሎች(ፖፖ ክልክል ነው)

ቅርንጫፎች  
(ከ 4 ኢንች በ 4 ኢንች ያነሰ)

ወደ ብስባሽ ሊቀየሩ የሚችሉ ማስቀመጫዎችና እቃዎች

ፔፐር ታወል (የወረቀት ፎጣ) እና ናፕኪኖች

በኬሚካል ያልተቀቡ የወረቀት ኮሮጆዎች

ቅባት የነካካቸው የፒሳ ባኮዎች

በኬሚካል ያልተቀቡ የወረቀት ሳህኖች

ምግብ ክልክል ነው። ሪሳይክል ሊደረጉ የሚችሉ ክልክል ናቸው። የጓሮ ጥራጊዎች

የላስቲክ ኮሮጆ ክልክል ነው። ላስቲክ ክልክል ነው። ብረት ክልክል ነው። ጠርሙስ ክልክል ነው።  
የእንስሳ ዓይነ ምድር ክልክል ነው።

ምግብ ክልክል ነው። ፈሳሽ ክልክል ነው። ነጠላ የላስቲክ ኮሮጆ ክልክል ነው።

ማሸግያውሪሳይክል እንዲደረግ ንጹሕ መሆን አለበት።

ሪሳይክል ሊደረግ የሚችል

እባክዎን ያለቅልቁ 
 እና ሪሳይክል ያድርጉ!

ንጹህ! የቆሸሸ!

ቆሻሻ

ሪሳይክሊንግ ንጹሕና ባዶ የሆኑ እቃዎችን በኮሮጆ ወይም በባኮ ውስጥ ሳያስገቡ ለብቻ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ ያስገቡ። 

ምግብና ብስባሽ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ለብስባሽ የሚሆን ምግብ። ካሁን በኋላ ቆሻሻ አይደለም!

ቆሻሻ   ዳግመኛ የመጠቀሚያና ሪሳይክል የማድረጊያ አማራጮችን ከጀርባ ገጽ ላይ ይመልከቱ።

መርዛማ ንጥረ ነገሮች ያላቸውን ምርቶች በምግብና በጓሮ ጥራጊ፣ በሪሳይክሊንግና በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ መጣል አይችሉም።
የት ውስጥ እንደሚጥሉት እርግጠኛ አይደሉም? በ www.seattle.gov/util/lookitup ይመለከቱ።

www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241



www.seattle.gov/util   206-684-3000   TTY 206-233-7241

የ “CAUTION” (ይጠንቀቁ)፣ “WARNING” (ማስጠንቀቂያ)፣ 
“DANGER” (አደገኛ) ወይም  “POISON” (መርዘኛ) ምልክት ያላቸው 
ምርቶች፣ አደገኛ ንጥረ ነገሮችን የመጣያ መመሪያን እንዲከተሉ ይጠይቃሉ።

አደገኛ ንጥረ ነገሮችን በጥንቃቄ የማስወገጃ መረጃ፤  
206-296-4692 ወይም www.HazWasteHelp.org

ጥቅም ላይ የዋለ የሞተር ዘይት በነጻ 
ያለ ምንም ክፍያ በሪሳይክሊንግ ቀንዎ ላይ ይሰበሰባል።  
ዘይቱን በ1-ጋሎን የላስቲክ ጃግ ውስጥ ጨምረው በመክደን  
 ከሪሳይክሊንግ ማጠራቀሚያዎ ጎን ያስቀምጡ።  
ገደብ፤ በአንድ የመሰብሰቢያ ቀን ላይ 2 ጃጎች

ኤሌክትሮኒክስ  (ኮምፒተሮች፣ ቲቪ፣ ሞኒተሮች) 
ለመሰብሰብ ገንዘብ ያስከፍላል። በ 206-684-3000 ይደውሉ።

ከበድ ያሉ ዕቃዎች  (ጠረጴዛና ወንበር የመሳሰሉት፣ የቤት መገልገያዎች፣ ወዘተ)  
ለመሰብሰብ ገንዘብ ያስከፍላል። በ 206-684-3000 ይደውሉ።

ኤሌክትሮኒክስና ሴል ፎኖች
የባትሪ ድንጋዮች
ፍራሾች
ክብና ረጅም ቱቦ አምፑሎች
ልብስ፣ ወንበርና ጠረጴዛ እንዲሁም የቤት ቁሳቁሶች

የፎም ማሸጊያዎች
መድሃኒት
የሕንጻ መሳሪያዎች
ንጹህ እንጨት

AP3-15 AM

የት ውስጥ ይገባል? 

ከ 30-50 በመቶ በጥቅም ላይ ውሎ ሪሳይክል በተደረገ ወረቀት ላይ የታተመ።  

ሌሎች የቆሻሻ መሰብሰቢያ አገልግሎቶች
የአፓርታማ/የኮንዶ ነዋሪዎች፤ ለእነዚህ አገልግሎቶች ለመጠየቅ የቤት አከራይ ኃላፊዎን ያነጋግሩ።

የሚከተሉትን ነገሮች በአካባቢዎ በሚገኙ የመጣያ ጣቢያዎች ወስደው ሪሳይክል ማድረግ ከፈለጉ   
በ www.seattle.gov/util/lookitup ይመልከቱ።

ከመንገድ ዳርቻ ባሻገር

አደገኛ ንጥረ ነገሮች በሪሳይክሊንግ፣ በጓሮ ጥራጊ እና በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥን ውስጥ መጨመር አይፈቀድም።


