
TIGRINYA

ከመይ ገይረናከመይ ገይረና ጉሓፍ ንፈሊጉሓፍ ንፈሊ

ንምንታይ  ንምንታይ  ጉሓፍ ክንፈሊ ኣለና?
ጉሓፍ ክንፈሊ ኣለና?ኩሉ ጉሓፍ ክፍለ ኣለዎ; እዚ ነቲ ህዝቢን ከባቢን ይጠቅም’ ጉሓፍ 

ምፍላይ ማለት ብዝበለፀ ኩነታት እቲ ጉሓፍ ዳግም ናብ 
ጥቕሚ ብምውዓል – ሓደሽቲ ምህርቲታት ምፍራይ 

ማለት እዩ’ ንኣብነት ኣብ ኣውራጃ ቬስትፎልድ፣ ኩሉ 
ሰብ ጉሓፎም ክፈል ኣለዎም ብናይ ጉሓፍ ምእካብ ናይ ማዘጋጃ ቤቶም ሕጊ መሰረት ብምግባር’ 

እንታይ ክግበር ኣለዎ:እንታይ ክግበር ኣለዎ:
ምግቢ፣ መስተ 

ወይ ድማ ካልእ ናይ ገዛ ኣቑሑ ሒዞም ዝነበሩ ላስቲካት ኣብ 
ልዕሊኦም ዝተረፉ ናይ ምግቢ ተረፋት ንምውጋድ  

ብዝሑል ማይ  ክሕፀቡ ኣለዎም’  እቲ ማይ ድፍእዎ እሞ እቲ 
ላስቲክ ኣብ እቲ ናይ ላስቲክ ሻንጣ ግበርዎ፣ ወይ ድማ ኣብ ናይ 

ተሸካሚ ሻንጣ ግበርዎ’  እዚ ኣብ እቲ ግራጫ ቀለም መኽደን ዘለዎ 
እንዳ ጉሓፍ ቅድሚ ምቕማጡ፣ ክእሰር ኣለዎ’

ሓደሽቲ ሻንጣታት ሓደሽቲ ሻንጣታት 
ትደልዩ ዶ?ትደልዩ ዶ?
ባዶ ናይ መሸከሚ ሻንጣ  
ኣብ እቶም ኣብ ደገ ካብ 
ዘለዉ እንዳ ጉሓፋት እሰሩ 
እሞ እቲ ናይ ጉሓፍ ኣካባይ 
እቶም ሓደሽቲ ሻንጣታት 
ኣብኡ ክገድፈልኩም እዩ’ 

ኣብ ላስቲክ ኣብ ላስቲክ 
ምዕሻግ ምዕሻግ 

ዝእከበሉ ዝእከበሉ 
በቢሰሙኑ እዩበቢሰሙኑ እዩ

ኣብ ላስቲክ ምዕሻግኣብ ላስቲክ ምዕሻግ
እንታይ ክግበር ኣለዎ:እንታይ ክግበር ኣለዎ:

ናይ ምግቢ ጉሓፋት አብ እቶም ዝተወሃቡኹም ናይ መገቢ ጉሓፍ መአከቢ  
ሻንጣታት ከእከብ ኣለዎ’  እቶም ሻንጣታት ኣሲርኩም  

ኣብ እቲ ቡናዊ ቀለም መኽደን ዘለዎ መአከቢ ጉሓፍ ኣእትውዎ’  
 

ናይ ምግቢ ጉሓፍ ናይ ምግቢ ጉሓፍ 
ዝእከበሉ ዝእከበሉ 

በቢሰሙኑ እዩበቢሰሙኑ እዩ
  

ሓድሽ ናይ ምግቢ  ሓድሽ ናይ ምግቢ  
ጉሓፍ መአከቢ  ሻንጣ ትደልዩ? ጉሓፍ መአከቢ  ሻንጣ ትደልዩ? 
ባዶ ናይ ምግቢ መአከቢ ሻንጣ  
ኣብ እቶም ኣብ ደገ ካብ ዘለዉ 
እንዳ ጉሓፋት እሰሩ እሞ 
እቲ ናይ ጉሓፍ ኣካባይ 
እቶም ሓደሽቲ ሻንጣታት 
ኣብኡ ክገድፈልኩም እዩ’  

ናይ ምግቢ ጉሓፍናይ ምግቢ ጉሓፍ

ልቢ በሉ: ልቢ በሉ: ናይ መገቢ መስርሒ 
ዘይትታት ኣብ ጠርሙሳት አቶም 
ቆርቆሮታት ኣብ እቲ ከባቢያዊ 
ጣብያ ወይ ድማ ናይ ዳግም ናብ 
ጥቕሚ መውዓሊ ጣብያ ጉድኣት 
ዘብፅሑ ስለዝኾኑ ግደፍዎም’ 

እንታይ ክግበር ኣለዎ:እንታይ ክግበር ኣለዎ:
ወረቐትን ካርቶንን ኣብ እቲ ሰመያዊ መኸደን ዘለዎ እንዳ 

ጉሓፍ/ናይ ዳግም ናድ ጥቕሚ መውዓሊ ሳጥን ክቕመጡ ኣለዎም’  
ብዙሕ ወረቕት እንተሃልይኩም፣ ኣብዪ እንዳ ጉሓፍ 

ብነፃ ክትእዝዙ ትኽእሉ’  

 

ወረቐትን ወረቐትን 
ካርቶንን በቢ 3 ካርቶንን በቢ 3 
ሰሙኑ እዮም ሰሙኑ እዮም 

ዝእከቡዝእከቡ

ወረቐትን ካርቶንንወረቐትን ካርቶንን

በዚሑኩም በዚሑኩም 
እቲ ዝቃጭ ጉሓፍ?እቲ ዝቃጭ ጉሓፍ?
ከምኡ እንተኆይኑ፣ ተወሳኺ 
ሻንጣታት ምዕዳግ ወይ 
ዕብይ ዘበለ እንዳ ጉሓፍ 
ብዝሕ ብዝበለ ክፍሊት 
ምእዛዝ ትኸእሉ’ ንዝበለፀ 
ሓበሬታ ደውሉልና 

እንታይ ክግበር ኣለዎ:እንታይ ክግበር ኣለዎ:
ዝቃጭ ጉሓፍ – እቲ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ከውዕል ዘኽእል 

ተፈልዩ ምስ  ወፀ –እቲ ተረፍ ኣብ አቲ ቆጻል ቀለም መኽደን 
ዘለዎ እንዳ ጉሓፍ/ ጠጠው ዝበለ ሻንጣ ቅድሚ ምቕማጡ  

ኣብ መሸከሚ ጉሓፍ ክኣቱ ኣለዎ’  

ተረፍ መረፍ ጎሓፍ ተረፍ መረፍ ጎሓፍ 
ኣብ 3 ሰሙን ኣብ 3 ሰሙን 

ይእከብ።ይእከብ።

ዝቃጭ ጉሓፍዝቃጭ ጉሓፍ
እንታይ ክግበር ኣለዎ:እንታይ ክግበር ኣለዎ:

ምግቢ፣ መስተ ወይ ድማ ካልኦት ናይ ገዛ ኣቑሑት ሒዞም 
ዝፀንሑ መስትያትን ሓፂንን ሓምላይ መኸደን ናብ ዘለዎ እንዳ 

ጉሓፍ ብቐጥታ ይእተዉ’ ሓምላይ ቅርጫት እንተደኣ ሃልይኩም፣ 
መስትያትን ሓፂንን ምዕሻግ ብቐጥታ ናብዚ ክኣቱ ኣለዎ’  ኣብ 

ናይ መአከቢ መዓልቲ ምስ እቶም ካልኦት መአከቢታት ኣብ ደገ 
ምውፃእ ከይ ትርስዑ’

ልቢ በሉ: ልቢ በሉ: 
መስትያትን ሓፂንን 
ምዕሻግ ብቐጥታ ናብ 
እንዳ ጉሓፍ እዩ ክኣቱ ዘለዎ; 
ኣብ እዚ ጉሓፍ እዚ 
ሻንጣታት ክንጥቀም የብልናን’ 

መስትያትን መስትያትን 
ሓፂንን ዝእከቡ ሓፂንን ዝእከቡ 

በቢ 6 ሰሙኑ እዩበቢ 6 ሰሙኑ እዩ

መስትያትን ሓፂንን መስትያትን ሓፂንን 
ምዕሻግምዕሻግ 



VESTFOLD AVFALL OG የረጋግፀልናየረጋግፀልና
Taranrødveien 95 B, 3171 Sem 

ስልኪስልኪ: +47 33 35 43 80
post@vesar.no
www.vesar.no

ዝኾነ ሕቶ?ዝኾነ ሕቶ?
ደውሉልና:ደውሉልና:

ኤ-ጉሓፍኤ-ጉሓፍ
ንክሰርሕ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ወይ ድማ ባትሪ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን 

ነገር ፣ ወይ ድምፅን ብርሃንን ዝፈጥር ዝኾነ ይኹን ነገር ናብ ተመሳሰልቲ 
ምህርቲታት ዝሸጡ መደበራት ወይ ናብ አቲ ዳግም መሐደሲ 

ጣብያ ብነፃ ምውሳድ ትኽእሉ’ 

ኤሌክትሪክን ኤሌክትሪክን 
ኤሌክትሮኒካዊ ጉሓፍንኤሌክትሮኒካዊ ጉሓፍን

እንታይ ክግበር ኣለዎ:እንታይ ክግበር ኣለዎ:
ጎዳእቲ ጉሓፋት ናብ  

እቲ ዳግም መሐደሲ ጣብያ ናብ ከባቢያዊ ጣብያ ብነፃ፣  
ክትወስድዎ ትኽእሉ’  ጎዳኢ ጉሓፍ ኣብ እቲ ናይ መጀመርያ 
መዐሸጊኡ እዩ ክቐመጥ ዘለዎ፣ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ዓይነት  

እትኽልዎ ኣተዓሻሽጋ ክዕሸግ ኣለዎ’  

ጎዳእቲ ጉሓፋትጎዳእቲ ጉሓፋት
ናብ ናይ ከባቢያዊ ጣብያ ወይ ናብ ዳግም ናብ ናይ ከባቢያዊ ጣብያ ወይ ናብ ዳግም 

መሐደሲ ጣብያ ክውሰዱ ኣለዎምመሐደሲ ጣብያ ክውሰዱ ኣለዎም

  

RYGG ዳግም መሐደሲ ጣብያታት ዳግም መሐደሲ ጣብያታት  
Taranrødveien 93, 3171 Sem 

LOFTERØD ዳግም መሐደሲ ጣብያታትዳግም መሐደሲ ጣብያታት    
Mølleveien 30, 3140 Borgheim  

NORDRE FOSS ዳግም መሐደሲ ጣብያታትዳግም መሐደሲ ጣብያታት  
Hvittingfossveien 184, 3089 Holmestrand 

GRINDA ዳግም መሐደሲ ጣብያታትዳግም መሐደሲ ጣብያታት  
Lågendalsveien 83, 3270 Larvik 

SKOPPUM ዳግም መሐደሲ ጣብያታትዳግም መሐደሲ ጣብያታት  
Adalsveien 22, 3185 Skoppum 

ኣብ እቲ ዳግም መሐደሲ ጣብያ፣ ዓበይቲ ኣቑሑትን ዝተበላሸዉን 
ወይ ድማ ኣብ ናይ ገዛውቲ መአከቢ ዘይካተቱ፣ ከም ፈርኒቸር፣ 
ፍሪጃት፣ መዝሐሊታት፣ ኮምፒዩተራትን ናይ ተኽሊ ጉሓፋትን 
ክተቐምጡ ትኽእሉ’ ጎዳአቲ ጉሓፋታ ኣበ እዚ ኢኹም ክትገድፍዎም ዘለኩም’ እዞም 

ጣብያታት ኣብ ጎኒ ነዳዲ ጣብያ ወይ መደብር  እዮም  ዝርከቡ’ 

ብቑልፊ ተዓፅዮም እዮም፣ እቲ ቑልፊ ድማ ካብ እቲ ኣብ 
ጥቕኡ ዝርከብ ነዳዲ ጣብያ፣ ቦስጣ ቤት ወይ መደብር 
ክትረኽበዎ ትኽእሉ’ 

አቲ ናይ ጉሓፍ ኣፈላልያ ካላንደር ወይ www.vesar.no 
ይርአዩ’ እቲ ዝቐረበ ከባቢያዊ ጣብያ ንምርካብ’  

ዳግም መሐደሲ ጣብያታት ዝኸፍቱሉ ሰዓታት: ዳግም መሐደሲ ጣብያታት ዝኸፍቱሉ ሰዓታት: 

ሶኒ:  10:00 – 18:00 

ሰሉስ – ዓርቢ:  10:00 – 17:00 

ቀዳም: 09:00 – 14:00

ነዞም ጣብያታት መን ክጥቀመሎም ይኽእል: ነዞም ጣብያታት መን ክጥቀመሎም ይኽእል: 

•	 ዘተረፈ ዝኾነ ጉሓፍ ካብ ናይ እቲ ሰብ ናይ ግሊ ገዛ  
	 ክኸዉን አለዎ 

•	 ቢዝነሳት ናይ ባዕሎም ጉሓፍ መአከቢ ከዳልዉ ኣለዎም’  

•	 እቶም ናይ ዳግም መሐደሲ ጣብያታት ዓረሰ ግልጋሎታት 	 	
	 እዮም፣ ጉሓፍኩም ድማ እንታይ ዓይነት ጉሓፍ ከም ዝፍቀድ 	
	 ሪእኹም ፍለዩ’  

•	 ጉሓፍ ኣብ ናይ ተጉዓዚ መኪና ወይ ናይ ተጉዓዚ ተስሓቢ  
	 ምጥቃም እዩ ክመፅእ ዝኽእል’  እቲ ዝለዓለ ናይ መኪና 	 	
	 ክብደት 3,500 kg እዩ’  ጉሓፍ ትራክተር ወይ ካልእ ዓብዪ 	
	 መኪና ገይርካ እዩ ክመፅእ ዘለዎ’  

•	 ንናይ ዝቃጭ ጉሓፍ ትኸፍሉ፣ ልቢ በሉ፣ ዝኾነ  
	 ናይ ዳግም መሐደሲ አሰራረዓ ዘይብሎም’  

•	 ትሕቲ 16 ዓመት ህፃውንቲ ኣብ ዝኾነ ናብ እቲ ናይ መሐደሲ 	
	 ጣበያ ኣብ እትመፁሉ እዋን ኣብ ውሽጢ መኪና ክፀንሑ 	 	
	 ኣለዎም’

ፅሩይ፣ ደረቕ ከዳውንቲን ጨርቃጨርቂን ኣብ ዝዕፀዉ ወይ 
ብፎኪሱ ዝዕሸጉ ሻንጣታት ክዕሸጉ ኣለዎም’ ኣብ ከባቢኹም 
ኣብ ዝርከብ ጨርቃጨርቂ መአከቢ፣ ወይ ድማ ኣብ ሓዲኦም 
ናይ ዳግም መሐደሲ ጣብያታት ክቕመጡ ኣለዎም’ ዝኾኑ 
ክዳውንቲን ጨርቃጨርቂን፣ ፅፈቶም ብዘየገድስ ኣብዚ 
ክተቐምጡ ትኽእሉ: ዝተገበሩ ወይ ዝተቐደዱ ክዳውንቲ 
እውን’  

ከባቢያዊከባቢያዊ  
ጣብያታትጣብያታት

ዳግም መሐደሲ ጣብያታትዳግም መሐደሲ ጣብያታት

ክዳውንቲን ጨርቃጨርቂንክዳውንቲን ጨርቃጨርቂን  


