ናበይ እዩ ዝኸይድ?
ኣብ ናይ ዳግመ-መመስርሒ፣ መግቢን ናይ ያርድ ጓሓፍ ወይ ናይ ጓሓፍ ሳንዱቕ እንታይ ከምዝኣቱው ተመልከት

ዳግመ-ምምስራሕ

ጹሩይን ጥርሖም ንዝኾኑ ነገራት፣ ብዘይ ፕላስቲክ ወይ ባኮ ንበይኖም ጌርካ ኣእቱ።
መግቢ ክልኩል እዩ። ፈሳሲ ክልኩል እዩ። ዝኾነ ናይ ፕላስቲክ
ሳንጣታት ክልኩል እዩ።

ወረቐት

መኽደኒታት (3 ኢንች ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝግፍሓቶም)
ዝድርበ ሓጺን (ካብ 2ፊት x 2 ፊት x 2 ፊት ዝነኣሰ)
ካርቶናትን ባኮታትን
ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሑ ጠራሙዝ፣ መቕድሒታትን፣ ጋብላታትን
ዝተዘርግሐ ባኮ
ናይ ፕላስቲክ ጓንቴራታት፣ ኩባያታትን፣ መትሓዚታትን
ዝተቐብአ ወረቐት
ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሑ ናይ አታኽልቲ ባዞታት
ጠራሙዛትን ካብ ጥርሙዝ ዝተሰርሑ መቕድሕታትን
ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታትታት (ብሓንሳብ አብ ፕላስቲክ ዝኣተዉ)
ታኒካታት
ናይ መድሃኒት ጠራሙዝ (ናይ ብሓኪም ዝተኣዘዙ መድሃኒት መቐመጢ
አሉሚንየም ፎይል
ክልኩል እዩ)

መግቢ + ናብ ዱኹዒ ክቅየሩ ዝኽእሉ ነገራት

መዓሸጊ ዳግመ-ንኽምስራሕ ጹሩይ ክኸውን ይግባእ ።

ዳግመ-ምምስራሕ ዝከኣል

ጓሓፍ

ጹሩይ!

ረሳሕ!
በጃኹም ለቕልቕዎ
ከምኡውን
ዳግመ-ኣመስርሕዎ!

ናይ ዱኹዒ መግቢ። ካብሕጂ ንንየው ጓሓፍ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኣይክኣልን እዩ!

ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታት ክልኩል እዩ። ፕላስቲክ ክልኩል እዩ። ሓጺን ክሉኩል እዩ። ጥርሙዝ ክልኩል እዩ።
ናይ እንስሳታት ቀልቀል ክልኩል እዩ።

ስጋ፣ ዓሳ፣ ጸባን ፎርማጆን

ናብ ዱኹዒ ክቅየሩ ዝኽእሉ መትሓዚ ኣቑሑን ነገራትን

ኣዕጽምቲን ዛዕጎላትን

ናይ ወረቐት ሽጎማኖን ናፕኪናትን

ጥሑን ቡንን ፊልተራትን

ዘይተቐብኡ ናይ ወረቐት ሳንጣታት

ፍረታትን ኣሕምልቲን
ፓስታ፣ ባኒ፣ እኽልታትን ሩዝን

ብቅብኣት ዝተሸፈኑ ናይ ፒሳ ባኮታት

ናይ ሻሂ ሳንጣታት

ዘይተቐብኡ ናይ ወረቐት ቢያቲታት

ጓሓፍ

ዝተቐዳደደ ወረቐት
(ምስ ናይ ያርድ ጓሓፍ ሓውስ)
ጥርሙዝ፣ ጻሃያይን ኣቑጽልቲን
ናይ አባይቲ ቀለማት (ባዞ ክልኩል እዩ)
ጨናፍር
(ካብ 4 ፊት x 4 ኢንች ዝነኣሰ)

ብኸመይ ተመሊስካ-ክምእትጥቀመሎምን ዳግመ-ከተምስርሖምን ከም እትኽእል ብዛዕባ ዘለዉ ኣማራጺታት ብድሕሪት ተመልከት።
መግቢ ክልኩል እዩ። ዳግማይ-ክምስርሑ ዘይክእሉ ነገራት ክሉኩላት እዮም። ናይ
ያርድ ጓሓፍ ክልኩል እዩ።

ናይ ፎም መትሓዚ ኣቕሑ
ናይ ፉል መዐሸጊ (ዝተዓሸገ)
ኣብ ጥቅሚ ክውዕል ዘይክእል ዓታሩን ጠራሙ ዝን
ናውቲ ገዛ
ናይ መብራህቲ አምፑላት

መኽደኒታት፣ ባሊቃታት፣ ናይ ላዕሊ መኽደኒታት (ካብ 3 ኢንች ዝነኣሰ
ስፍሓት ዘለዎ)
Ziploc®, ናይ መግቢን ናይ ንጽል ፕላስቲክ ሳንጣታት
ናይ ክሽነ ስብሕታት፣ ዘይትታትን፣ ቅብኣታትን (ኣብ ዝተዓጽወ መቀመጢ ዘሎ)
ናይ መጻራረዪ ምህርትታት
ዳይፐራትን ናይ እንስሳታት ቀልቀል (ኣብ ውሽጢ ፕላስቲክ ዝተዓሸገ)

ብመግቢ ዝረስሐ ዝተቐብአ ወረቐት
ብመግቢ-ዝረስሑ ፕላስቲክ መቐመጥ ኣቑሑት
ናይ ፍሩታታት መጠቂዒታት
ናይ ቀለም ታኒካታት (መኽደኒ ዘይብሉ፣ ንቁጽን ጥርሑን)
መርዚ ሒዙ ዝነበረ ጥርሑ መቐመጢ

መርዚ ዘለዎ ንጥረ ነገራት ዝሓዙ ምህርትታት ኣብ ናይ መግቢን ናይ ያርድ ጓሓፋትን፣ ናይ ዳግመ-መመስርሒ መቐመጢ ጓሓፍን ምድፋእ ክልኩል እዩ።
ኣበይ ከምዝኣቱ ርግጸኛ ኣይኮንካን? ናብ www.seattle.gov/util/lookitup ተመልከት
www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
እዚ ሓበሬታ እንተ ተሓቲቱ ሰባት ክውሃብ ይክኣል እዩ
ስንክልና ዘለዎምን እቶም ናይ ምትርጓም ሓገዝ ዘድልዮምን።

ናበይ እዩ ዝኸይድ?
ናብ ካልኦት ናይ ምእካብ ወሃብቲ ኣገልግሎት

ተቐማጦ አፓርትመንት/ኮንዶሚንየም፤ ነዞም ኣገልግሎታት ብዝምልከት ምስ ኣመሓዳሪኻ ተራኸብ።

ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ ናይ ሞተር ዘይቲ፤ ብናጻ

ኤሌክትሮኒክስ (ኮምፒተራት፣ ቲቪን፣ ሞኒተራትን)

ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ኣብ ዳግመ-መመስርሒ መዓልትኻ ዝእከብ።
ነቲ ዘይቲ ኣብ መዕጸዊ ዘለዎ ናይ 1-ጋሎን ጃግ መሊእካ
ኣብ ጎኒ ናይ ዳግመ-መመስርሒኻ ሳንዱቕ ኣቀምጦ።
ገደብ፤ ኣብ ነፍስወከፍ ናይ ምእካብ መዓልቲ 2 ጃጋት።

ብናጻ እዩ ዝእከብ። ናብ 206-684-3000 ደውል።

ክኔው እቲ ነጥወዪ አንጎሎ

ክብድ ዝበሉ ነገራት (ከም ኣቕሓ ገዛ፣ናይ መተዓየዩ ኣቑሑት፣ ወዘተ…)
ከፊልካ እዮም ዝእከቡ። ናብ 206-684-3000 ደውል።

ዳግመ-ንምምስራሕ ናብ www.seattle.gov/util/lookitup ኬድካ ተወከስ
እዞም ነገራት ኣብቲ ከባቢኻ ናይ ዝርከቡ ናይ መደርበዪ ቦታታት።

ኤሌክትሮኒክስን ናይ ኢድ ተሌፎናትን
ባተሪታት
ፍርናሻት
ፍሎሪሰንተ ሉቺታትን ነወሕቲን ኣንፑላትን
ክዳውንቲ፣ ኣቑሑት ገዛን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝርከቡ ኣቑሑት

መርዚ ዝኾኑ ነገራት

ብፎም ዝተሰርሐ መጠርነፊ ኣቑሑት
መድሃኒት
ናይ ህንጸት መሳርሒታት
ጹሩይ ዕንጨይቲ

ኣብ ቲ ዳግመ-መመስርሒ፣ ናይ ያርድ ጓሓፍን ጓሓፍን ኣይፍቀድን እዩ።

ናይ “CAUTION (ጥንቃቐ)፣” “WARNING (መጠንቀቒ)፣” “DANGER (ሓደጋ)”
ወይ “POISON (መርዚ)”ምልክት ዘለዎም ምህርትታት ናይ መርዚ ንጥረ ነገራት ኣጓሓሕፋ
መስርሕ ከድልዮም ይኽእል እዩ።

ካብ ሓደጋ ነጻ ብዝኾነ መንገዲ ን መርዚ ንጥረ ነገር ብኸመይ ከምዝጓሓፍ ሓበሬታ፤
206-296-4692 ወይ www.HazWasteHelp.org

www.seattle.gov/util 206-684-3000 TTY 206-233-7241
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ኣብ ናይ 30-50% ድሕሪ-ተጠቃማይ ዳግማይ-ዝተመስርሐ ወረቐት ዝተሓትመ።
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