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ሕጊ ከተማ ሲያትል እንታይ ይደሊ፡

መደብራት ሲያትል፡
 • ንዓማዊሎም “ባዮ ዲግሬዴብል”፣ “ዲግሬዴብል”፣ “ዝድኳዕ” ወይ ተመሳሳሊ ምልክት ዘለዎም ነፃል መጥቀሚ ፕላስቲክ ወይ ዝድኳዕ መሸከሚ 

(ዕድጊት) ከረጢት፣  ከይህቡ ይኽእሉ።

 • ሓምላይ ወይ ቡኒ ዝተቐብኡ ፕላስቲክ ከረጢት (ኣብነት ናይ ፍርት ከረጢት) ንዓማዊል ከየቕርቡ ይኽእሉ።*  መደብራት ዝተፈቐደ ዝድኳዕ ከረጢት 
ክህቡ ይኽእሉ፣ ክምኡ ድማ እዚ ሓምላይ ወይ ቡኒ ቀለም ክህልዎ ይግባእ*።  

 • መሊሱ ዝፍረ ወረቐት ወይ መሊሱ ዝጠቅሞ መትሓዚ ከረጢት ዓማዊል ክህቡ ይኽእሉ። መደብራት ንገዚፍ 1/8 በርሚል ወረቐት ከረጢት ብ 5 
ሳንቲም፣ ወረቐት ዝነኣሰ ክፍሊት ክኸፍሉ ኣለዎም (ናይ ወረቐት ከረጢት 882 ኪዩቢክ ኢንች ወይ ዝለኣለ)። 

 › ናይ ወረቐት ከረጢት ክፍሊት ኣብ ቅብሊት ዓሚል ክረኣ ኣለዎ። ግብሪ መሸጣ ተፈፃምነት ኣለዎ። መደብራት ናይ ወረቐት ከረጢት ክፍሊት 
ይዕቅቡ። 

 › ዓማዊል ዝኸፍለሉ ገዚፍ ናይ ወረቐት ከረጢት እንተነኣሰ 40 ሚእታዊ ድሕረ ዓሚል ዝተፈረየ ፋይበርን ክሕዝን ዝነኣሰ ዝተፈረየ ትሕዝቶ ፋይበር 
ኣብ ግዳማዊ ከረጢት ክሕተም ኣለዎ። 

 › ዝተፈረየ ፋይበር ትሕዝቶን ምልክት ኣወሃህባ ንኹሉ ናይ ወረቐት ከረጢት ይተባባዕ።

 › መደብራት ዝነኣሰ ናይ ወረቐት ከረጢት ብነፃ ምሃብ ወይ ዓማዊል ንዕኦም ከኽፍሉ ይግባእ።

• 2.25 ሚሊ ወይ ዝለኣለ ርጉዲ ዘለዎም ናይ ፕላስቲክ ከረጢታት ከም መሊሶም ኣብ ግልጋሎት ዝውዕሉ ከረጢታት እዮም። መደብራት ንዓማዊሎም 
ብነፃ ወይ ብክፍሊት ከቕርቡ ይኽእሉ። 

ሓምላይ ከረጢት ፕላስቲክ*  
(ከም ፍርያት)

ንፁር ናይ ፕላስቲክ ፍርያት/  
በዝሒ ናይ መግቢ ከረጢት

ዝነኣሰ ከረጢት ወረቐትመሸከሚ ፕላስቲክ ናይ  
ዕዳጋ ከረጢት

ዝተፈቐዱ*ረቑሓ ካብ ሓምለ 1/2017 ጀሚሩ ይፀንሕ

*ረቁሓ ካብ ሓምለ 1/2017 ጀሚሩ ተፈጻሚ ይኸውን

(ምርጫዊ ክፍሊት።)

ነፃ

ፍሉይ ኩነታትን ተወሳኺ ፍልፍላት 

ገዚፍ ወረቐት   
ናይ ዕዳጋ ከረጢት

5¢
(ውሑድ ክፍሊት የድሊ።)

SPUBagBan2016

ረቑሓ ከረጢት/ቦርሳ

ዝተኸልከሉዝተኸልከሉ
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ካብ እገዳ ነፃ ዝኾኑ ኩነታት፡

 • ናይ ግዝኣት ወይ ፌዴራል መግቢ ሓገዝ ፕሮግራም ቫውቸራት ወይ ናይ ጥቕሚ ካርድታት 

ዝጥቐሙ ዓማዊል ካብ 5 ሳንቲም ገዚፍ ከረጢት ወረቐት ክፍሊት ነፃ እዮም።

 • ንገዚፍ ነገራት ኣብ መደብር ዝጠቅሙ ናይ ፕላስቲክ ከረጢት ወይ ኣታክልቲ፣ ስጋ፣ ዝዘሓለ 

መግቢ፣ ዕምባባን ተመሳሰልቲ ንምሕላዉ ካብ ክፍሊት ነፃ እዩ። ናይ ፕላስቲክ ከረጢት 

ሓምላይ ወይ ቡኒ ዝተቐብኣ ክኸውን ኣይኽእልን።* ዝተፈቀዱን ዝበስብሱ ከረጢታት ነዚ ዕላማ 

ዝተፈቐደሎም እዮም። 

 • ካብ ቤት ብልዒ ዝተዳለወ መግቢ ቴክኣውት ኦርደር/ትእዛዝ ንመውሳድ ዝጠቕሙ ናይ 

ፕላስቲክ ወይ ዝድኩዑ ከረጢታት ዝተፈቐደሎም እዮም።

 • ፕላስቲክ ሕፅበት ክዳውንቲ፣ ጋዜጣን፣ ናይ ማዕፆ  

መንጠልጠሊ ከረጢታት ዝተፈቐዱ እዮም፣  

ግን ሓምላይ ወይ ቡኒ ክቕብኡ ኣይኽእሉን።* 

ዝበረታተ፡
መሊሶም ግልጋሎት ዝህቡ ከረጢታት

 • ንሓደ ጊዜ ጥራሕ ዘገልግሉ ከረጢታት ክሳራ እዮም። 

ከምኡውን ናይ ፈሳሲ መተሓላለፊ ይኣፅው፣ ጎደናታት 

የርስሑ፣ መንገዲ ማይ ይብክሉ፣ ድኹዒ ይብክሉን 

ዝኸፍኣ ህሶም ይፈጥሩ።  

ፍሉይ ኩነታትን ሓበሬታ

ፍርያት/ስጋ

በዝሒ መግቢታት

ጋዜጣ

ሕፅበት ክዳውንቲ

ናይ ማዕፆ መንጠልጠሊ

ናብ ካለሊእ ቦታ ተወሲዱ ዝብላ

ዕን መግቢ 

ናይ ወረቐት ከረጢት

ሕዚ እውን ዝተፈቐዱ ከረጢታት

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。

통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.

Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.

Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.

*ረቁሓ ካብ ሓምለ 1/2017 ጀሚሩ ተፈጻሚ ይኸውን


