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ወደ አረንጓዴው ቆሻሻ
መጣያ ውስጥ 
ምንድነው 
የሚጣለው? 

ወደ አረንጓዴ ቆሻሻ የሚጣሉ ነገሮች
በፕላስቲክ ውስ ሆነው ሳይሆን 
እንዲሁ በባዶአቸውን መጣል 
ይኖርባቸዋል 

የቆሻሻ መጣያው በእለቱ ከጠዋቱ 7 ሰአት በፊት ውጪ ማውጣት ያስፈልጋል። ቆሻሻው ከተወሰደ 
በኋላ መልሶ የመጣያ እቃው (ቢን) መልሰህ ማስገባት አለብህ 

አዎ 

  ጋዜጣ , መፅሄትና፣ የቴሌፎን   
 አድራሻ የያዙ ደብተሮች 

  ወረቀት* በገፅ  
   6 በግልባጭ ተመልከት  

  ካርቶኖች 

 
 መፅሐፍቶች 

  የምግብ እና የመጠጥ   

   ቆርቆሮዎች 

  በአየር የተሞሉ  

   ቆርቆሮዎች 

  የላስቲክ ጠርሙሶች 

በፍፁም  
የማይገቡ 

 

  የብርጭቆ ጠርሙስ እና  

 ብርጭቆ* ገፅ 5 በግልባጭ   
      ተመልከት 

  የምግብ ትራፊ 

 የህፃናት ናፒ(ጨርቅ) 

 ሌሎች የብላስቲክ ምርቶች 
ለምሳሌ የዮግሆርት እቃ የምግብ 
ማቅረቢያ ትሪ። 

 እላይ የተጠቀሱ ዝርዝሮች 
ወደ ጥቁር ቢን የሚጣሉ 
ናቸው። ጥቁሩ ቢን ውስጥ 
ማንኛውም  የቤት ቆሻሻ 
የሚጣልበት ነው። 

     
  
 

አፍር እና ድንጋይ ድንጋይ 
ስብርባሪ የመሳሰሉት እንዲሁም 
የጓሮ አትክልት የተረፈ ቆሻሻ 
መጣል አይፈቀድም 



www.kirklees.gov.uk

የቆሻሻ መጣያው በእለቱ ከጠዋቱ 7 ሰአት በፊት ውጪ ማውጣት ያስፈልጋል። ቆሻሻው ከተወሰደ 
በኋላ መልሶ የመጣያ እቃው (ቢን) መልሰህ ማስገባት አለብህ 

 

 

1. ወደ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ የተሳሳተ ነገር ካስገባሁኝ ምንድነው የሚከሰተው?

- አረንጓዴው ቢን ባዶ ልናደርግው አንችልም ምናልባትም ከቤትህ እንዳለ ሊወሰድ ይችላል። 

2. እንዴት ነው በትክክል መጣል የምችለው? 

- አዎ ተብሎ በአረንጓዴው ቢን ፊት ለፊት ላይ ምልክት የተደረገበት ውስጥ ብቻ መጣል ያስፈልጋል። 
 
3. በአረንጓዴው ቢን በፕላስቲክ ውስጥ ያልተደረገ እቃ ብቻ ነው መጣል የሚያስፈልገው? 

- አዎ ሁሉም የሚጣል ነገር የተሸፈነ መሆን የለበትም፣ ንፁህ እና የደረቀ መሆን አለት በጥቁር ፕላስቲክ 
ውስጥ ወይንም በሱቅ ፕላስቲክ ውስጥ ተደርጎ መጣል የለበትም። 

4. የአረንጓዴው ቢን ውስጥ የተጣሉ ነገሮች መጨረሻቸው ምንድነው?       

- አረንጓዴው ቢን ውስጥ የተጣሉ ነገሮች ፕላስቲክ ጠርሙስ ወረቀት እየተባለ ይለይና እንደገና 
እንዲሰሩ ወደ ፋብሪካ ይላካሉ  

5. ጠርሙስና ብርጭቆ እንዴት ነው መጣል የምችለው? 

- ጠርሙስ እና ብርጭቆ ወደ እነደገና የሚመረትበት ፋብሪካ ወስዶ መጣል ይቻላል። 
ድህረ ገፅ www.kirklees.gov.uk ባቅራቢያ ያለ መጣያ አካባቢ ማግኘት ትችላለህ። 
 
6. የተቀደዱ ወረቀቶች ወደ ሪሳይክሊንግ ቢን ወይም አረንጓዴው ውስጥ መጣል እችላለሁ ወይ? 

- በፍፁም። ነገር ግን ትንንሽ ነገሮች በቤትህ ውስጥ ባለው መጣያ ውስጥ መጣል ትችላለህ። 

በድርብ ፕላስቲክ ውስጥ አድርገህ (እንዳይፈነዳ ማለት ነው) ወደ ጥቁር ቢን ውስጥ ጨምረው 
 

ጥያቄና መልስ 
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