እወ
ናብቲ ቀጠሊያ ቢን

እንታይ እዩ
ዝድርበይ?

ናብቲ ቀጠሊያ ዝድርበይ ጉሐፍ
አብ ላስቲክ ከይገበርካ ጥራዩ
ዝድርበ እዩ ዝኸውን

 ጋዜጣ, መፅሄትን ናይ
ቁፅሪ ቴሌፎን መድለዪ
ደብተር።




ጠርሙስን ቢኬሪን*
ገፅ 5 ገሊፅካ ርአይ



ተረፍ መግቢ

ወረቐት* ገፅ 6 ተመልከት



ባኮ



ናይ ቆልዓ ጨርቂ (ፓምፐርስ)



ደባትር



ካልእ ናይ ላስቲክ ውፅኢት ዝኾኑ
ንአብነት ናይ ርጉኦ ዝቕመጠሉ ጎማ
ወይካአ ናይ ፕላስቲክ መግቢ መቕረቢ።



ናይ መግቢ መዓሸጊ ታኒካን
ናይ መስተ መዓሸጊ ታኒካ



አብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ኩሎም
አብቲ ፀሊም ቢን ዝድርበዩ
እዮም። እቲ ፀሊም ቢን ዝኾነ ናይ
ገዛኻ ዝድርበ ዝጉሐፍ ዝድርበየሉ
እዩ።



ብአየር ዝተመልአ ታኒካ



ናይ ላስቲክ ጠርሙስ

እቲ ቢን ንጉሆ ሰዓት 7 ከይኮነ ከሎ አብ ደገ ከተውፅኦ ይግባእ። እቲ ጉሐፍ ምስወሰድዎ ድማ
መሊስካ ነቲ ቢን ናብ ውሽጢ ከተእትዎ ይግባእ።
www.kirklees.gov.uk

ክአትዎ
ዘይግባእ

ሐመድ ወይካአ ፍርስራስ እምኒ
ምድርባይ አይፍቀድን እዩ።

ሕቶን መልስን
1. ተጋግየ ዘይድርበ ነገር እንተደርብየ እንታይ ሳዕቤን ይፍጠር?
- እቲ ቀጠሊያ ቢን አይጉሕፉልካን እዮም ምናልባትውን ካብ ገዛኻ ከምዘሎ ነቲ ቢን ክወስድዎ
ይኽእሉዮም
2. በዘይ ጌጋ ከመይጌረ ክጉሕፍ ይኽእል?
- አብቲ ፊት ንፊት ቀጠሊያ ቢን እወ ተባሂሉ ምልክት ዝተገብረሉ ቢን ጥራይ ኢኻ ክድርብዮ ዘድሊ።
3. አብቲ ቀጠሊያ ዝድርበዮ ጉሐፍ ብላስቲክ ዘይተሸፈሉ ድዮም?
- እወ, ኩሎም ዝድርበዩ ነገራት ዘይተሸፈኑን ፅሩያትን ፀሊም ላስቲክ ወይ ካአ አብ ፌስታል ጌይርካ
ክድርበዩ አይግባእን እዩ ነገር ዘይብሎም ክኾኑ ይግባእ።
4. አብ ቀጠሊያ ዝተደርበየ ጉሐፍ አብ መወዳእታ ናበይ ይውሰድ?
- አብቲ ቀጠሊያ ቢን ዝተደርበዩ ጎማ ጠርሙስ እናተባህለ ነንበይኑ ተፈላልዩ ከምብሐድሽ ክስራሕ ናብ
ፋብሪካ ይስደድ።
5. ቢኬሪን ጠርሙስን ከመይ ጌይረ ክድርብዮ ይኽእል
- ናብቲ ከምብሐድሽ ዝስርሐሉ ፋብሪካ ወሲድካ ክትድርብዮ ይክአል።
አብዚ ዌብሳይት www.kirklees.gov.uk ዝኾነ አብ ጥቓኻ ዝርከብ አድራሻ ክትረክብ ትኽእል።
6. ዝተቐዳደደ ወረቐትከ ናብቲ ቀጠሊያ ቢን ክድርብዮ ይኽእልዶ?
- አይክአልን, ነገርግን ንእስ ዝበለ እንተኾይኑ አብቲ ውሽጢ ገዛኻ ዝርከብ ቢን ክትድርብዮ ትኽእል።
ከይቅደድ መታን ነቲ ላስቲክ መደርበይ ደሪብካ ናብቲ ፀሊም ቢን የእትዎ ኢኻ።

እቲ ቢን ንጉሆ ሰዓት 7 ከይኮነ ከሎ አብ ደገ ከተውፅኦ ይግባእ። እቲ ጉሐፍ ምስወሰድዎ ድማ
መሊስካ ነቲ ቢን ናብ ውሽጢ ከተእትዎ ይግባእ።
www.kirklees.gov.uk

Tigrinya

