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እዋናዊ ዝኾነሉ ብመስከረም 2021



ኣነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ጽቡቕ ኣብ 

ዳግማይ ኣብ 
ጥቕሚ ዝውዕል/
recycling

ትኽኽለኛ ንዝኾኑ ነገራት ኣብ ብጫ ናይ እንዳ 

ጐሓፍ ፊስቶ ምጉሓፍ፤ እንዳጋና ንክጥቐመሎም 

ንኽእል ክዉን ክኸውን ትሕግዘና ኣለኻ። ኣብ ብጫ 

ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ ትኽኽለኛ ዘይኾነ ነገራት 

ምጉሓፍ፤ እቲ ጽዕነት ማኪና ብምሉኡ ናብ መሬት 

መምሊኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ።

ኣነ ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ጐሓፍ ኣብ ምንካይ ጽቡቕ  
ተራ ኣሎኒ
ትኽኽለኛ ንዝኾኑ ነገራት ኣብ ትኽኽለኛ ዝኾነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ብምግባር፤ ኣብ መሬት ንዝምላእ መጠን ጐሓፍ ንክቕንስ ትሕግዝ ኣለኻ። 
እዚ ናይ ገንዘብ ወጻኢታት ይኒኪ ንናይ ከባቢ ኵነታ ድማ ዝሓሸ እዩ።

ኣነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ጽቡቕ ኣብ 

ጉሓፍ/rubbish

ትኽኽለኛ ንዝኾኑ ነገራት ኣብ ቐይሕ ናይ እንዳ 

ጐሓፍ ፊስቶ ምጉሓፍ፤ ናቲ ካልእ ናይ እንዳ ጐሓፍ 

ፊስቶታት ካብ ብከላ ናጻ ከም ዝኸውን ትገብር 

ኣለኻ። ትጠራጠር እንተኾይንካ ኣብ ናትና ኣፕ/ 
app፡ ብቐሊሉ ክርኣይ ንዝኽእል መሳርሒ ወይ 

ኣብ ናትና መርበብ ኣቲኻ ተወከስ።

ኣነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ጽቡቕ ኣብ 

ንድዅዕ ዝኸውን/
organics

ትኽኽለኛ ንዝኾነ  ነገር ኣብ ቀጠልያ ናይ 

እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ ብምቕማጥ፤ ኦርጋኒክ 

ድዅዒ ንምስራሕ ተራ ኣሎካ ። ኣብ ቀጠልያ 

ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ ትኽኽለኛ ዘይኾነ ነገር 

እንተመሊእኻዮ፤ በቲ ጽዕነት ማኪና ዝተጸኣኖ ኩሉ 

ናብ መሬት መምሊኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ።

ሰሙናዊ ይእከብ

ኣብ ከኽልተ ሰሙን ይእከብ

ኣብ ከኽልተ ሰሙን ይእከብ

ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶይ ቍጽሪ:

ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶይ ቍጽሪ:

ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶይ ቍጽሪ:

ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶይ

ናይ 
እንዳ ጐሓፍ 

ፊስቶኻ ኣለለዩ

 እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ ክጠፍእ ወይ 

ድማ ክስበር  ስለዝኽእል ናይ እንዳ 

ጐሓፍ ፊስቶኻ መለለዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ብኽብረትካ ናይ እንዳ ጐሓፍ 

ፊስቶኻ ቍጽሪ ኣብቲ ፊስቶ 

ምጽሓፍ፣



ኣነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ ኣብ 
ኦርጋኒክ ንዝኾኑ ነገራት 
ጽቡቕ
ናይ መግቢን ጀርዲን ንዝኾኑ ጐሓፋት ኣብ ቀጠልያ እንዳ 
ጐሓፍ ፊስቶ ምግሓፍ

ፍራፍረ፤ ኣትኽልቲታት፤  
ጐሓፍ ምግቢ

ባኒ፤ ሕብስቲ ፤ እተሰንከተ መግቢታት

ዝተጠሓነ ቡን፤ ናይ ሻይ ከረጺታት

ቈረጽ ዕምባባታት ፤ ዝተቆርጸን 
ዝተቐምቀመ ጨናፍር

ፋርማጆ፤ እቛቁሖታት፤ ጠስሚ

ተረፍ መረፍ ስጋ፤ ኣዕጽምቲ ፤  
ዛዕጐል ዓሳ ፡ ዓሳ

ናይ ጀርዲን ጐሓፍ  
(እንትርፎ ፍላክስን ቆጽሊ ካወሎን)

ናይ ዓሳን ቺፕ/ድንሽ መሸፈኒታት፤ 
ናይ ፒዛ ካርቶናት፤ ናይ ክሽነ ወረቐቲ፤ 

እተቐደደ ወረቐት ፡ መሓበሲ

ኣስተውእሉ:
ሓሙኽሽቲ ናብ ቐይሕ ፊስቶ 

ይጉሓፍ።
ንኽዝሕል ን5 ማዓልታት ክጸንሕ 

ምግባር።

ኣቆጽሊቲ



ኣነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ንዳግማይ ኣብ ጥቕሚ 
ዝውዕል ጽቡቕ
ነገራት ኣብ ውሽጢ ብጫ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ ምግባር።

ንካርቶናትን እቛቑሖ  
ባኮታት ምዝርጋሕን

(ካብ መደባዊ ፖስታ ኢንቨሎፕ ዝውሓደ አይኾነን)

ናይ ኣለሚኒዮም ታኒካታት
(ክጭፍለቕ የብሉን)

ወረቐቲ ንኣብነት፡ ኢንቨሎፕ፤  
ማጋዚናትን፤ ጽሑፋዊ ወረቐቲታት

(ካብ መዐቀኒ ጶስጣ ዘይ ንእሱ)

ናይ ሓጺን ታኒካታት
(ዘይምጭፍላቕን ፡ መኽደኒታት ናብ ቐይሕ ናይ 

ጐሓፍ ፊስቶ ይጉሓፍ)

ናይ ፕላስቲክ ታኒካታት ቍፅሪታት 
1, 2 ከምኡ’ውን 5

(ካብ 3 ሊትሮን ትሕቲ ዝኾነ፡ ካብ ናይ ርጉኦ ጥርሙዝ ዘይዓቢ፤ 
ዘይምጭፍላቕን ናብ ቐይሕ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ ይጉሓፍ)

ናይ ፕላስቲክ ጥርሙሳት ቍፅሪታት  
1, 2 ከምኡ’ውን 5

(ካብ ናይ ርጉኦ ጥርሙዝ ዘይዓቢ፤ ዘይምጭፍላቕን 
ናብ ቐይሕ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ ምጐሓፍ)

ሕብራዊ ዘይ ብሎምን  ሕብራዊ 
ጥርሙዝ ፤ ዓታሩ

(መኽደኒታት ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ ምግባር)

ናይ ኣሮሶል/Aerosol ታኒካታት፤ 
ዲዮዶራንት፤ ናይ ሓንቐላ መንጸጊ፤  

ኣየር መሓደሲ

ጽሩይን ጥሩሑ ንዝኾኑ  
ኮንተይነራት ቍጽርታት 1፤  

2 ከምኡ’ውን 5
(መኽደኒታት ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ይጐሓፍ)

ኣስተውዕል:
ጠራሙዝካ፤ ታኒካታትካን ብማይ 

ምሕጻብ፤ ከይተጨፍለቑን 
ምጐሓፍ። መኽደኒ ናይ 

ጠራሙዝካ፤ ታኒካታትካን ናብ 
ቐይሕ  ፊስቶ ጐሓፍ



ኣነ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ 
ጽቡቕ ኣብ ጐሓፍ
ሓፈሻዊ ንዝኾነ ጐሓፍ ከምኡ’ውን ነዞም ኣቕሑት ኣብ 
ትሕቲ ቐይሕ ናይ ጐሓፍ ፊስቶኻ ምቕማጥ።

ሓፈሻዊ ጐሓፍ ንኣብነት፡
ዝተሰባበሩ ባንቡላታት፤  

ኩባያታት፤ ብያቲታት

ዝተቆራረጸ ጣውላ፤ ፈትሊ እንጣጢዕ፤ 
ናይ ኣትክልቲ ኣቆጽሊቲ

ልስሉስ ፕላስቲካት ንኣብነት፡ ናይ መዕደጊ 
ከረጢታት፤ ዝንፋሕ መጠቕለሊ፤ 

ዝተኣጣጠፍ መጠቕለሊ፤  
ናይ ቺፕስ ድንሽ መትሓዚ

ዝሑል ሓሙዅሽቲ
(ሓሙዅሽቲን5 ማዓልታት ምሓዝል፡ኣብ ናይ ጐሓፍ 

ከረጺት  ኣእትኻ  ናብ ቐይሕ ፊስታ ይጐሓፍ)

ጥርሑ ናይ ፈሳሲ ባኮታት
ንኣብነት፡ ጽማቝ፤ ጻባ ላሕሚ፤ ኮኮናት 
ጻባ፤ ኣልሙድ ጻባ፤ ምቁር ካስታርድ

ንኹሉ ድዅዒ ዝኸውንን 
ብህወታወያን ዚብስብስ  

ቦርሳታት መጥቕላልታትን

ካብ ናይ ርጉኦ ጥርሙስ ዝናኣሰ  
ፕላስቲክ ኣቕሑት፤ መኽደኒታት ኩሉ፤ 
እሙንነት ዘለዎም ካርዲታት፤ ናይ ጁባ 

መስቐሊ፤ ናይ ኣትኽልቲ ዕትሮታት

ንዝተበላሸወ ጫማታት፤ ክዳውንቲ፤  
ናይ ዓራት ምንጻፍ፤ ዓለባ

ናፒስ፤ ጐሓፍ እንስሳ፤  
ናይ ድሙ ጐሓፍ 

ኣስተውዕል:
ብዝተኻ ኣለኻ ንጎሓፍ ክቕንስ 
ምግባር። ዝኾነ ነገር ኣበይ 
ክኸይድ ከምዘለዎ ርግጸኛ 

እንተዘይኾይንካ ብናትና መርበብ 
Christchurch Bins App. 

ሙሉእ ዝርዝር ክትረእዮ  
ትኽእል። 



ኣብ ኢኮድሮፕ (EcoDrop)ናይ እንዳጋና 
መጥቐሚ ማእከል ብናጻ ምጕሓፍ

መሳሪሒ ንኣብነት፡ ማይክሮዋቭስ፤ 
ረፍሪጅረተር፣ መንቐጺ፤ ናይ ክዳን 

ምሕጸቢ መሳርሒ
መሳርሒ፤ ናይ ጀርዲን መሳርሒ

ናእሽቶ መሳርሒታት ንኣብነት፡  
በራድ፤ መቕድሒ ማይ፤  

ዕትሮ፤ ጻሕሊታት 

ኣብ ካምፒ መዐቀቢ ጋዝ ታኒካታት፤ ናይ 
ሂልየም ጥርሙዝ፤ ናይ ጋዝ ጥርሙዝ

ናይ ተሽከርካሪ ባትሪታት

ዘይድለ፤ ዘይጠቕም ወይ ኣረጊት ቐለማት፤ 
መሕቀቒታት 

ዘይድለ፤ ዘይጠቕም ወይኻዓ ኣረጊት  
ናይ ገዛ  ፈሳሲ፤ ከሚካላት፤ መጽረይታት፤ 

ንቑጽ ከሚካላት

ዘይድለ፤ ዘይጠቕም  
ወይ ኣረጊት ዘይቲ

ንኣብነት፡ ናይ ተሽከርካራይ ዘይቲ፤  
ናይ መግቢ ምመብሰሊ ዘይቲ

ኣረጊት ወይ ግዘ ዝሓለፎ ናይ ገዛ ናይ 
ሓዊ መጥፍኢ

ሓደገኛ ዝኾኑ ናይ ገዛ ኣቕሑት

ዝተሰብረን ዘየድሊ ገዛ ኣቕሑት

ኣብ ጥቕኻ ንዘሎ ኢኮድሮፕ/EcoDrop ንምርካብ ኣብዚ 
መርበብ ተወከስ ccc.govt.nz/hazardouswaste



ንጽቡቕ ፊስቶ ዚጠቅም  

ምኽሪ

1. ናይቲ ፍስቶ መኽደኒ ብስጡሕ ምዕጸው

ጎሓፍ ንክውሰድ ንምርግጋጥ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ መኽደኒ 

ብስጡሕ ክእጸው ይግባእ። ኣብጥቓ ወይ ኣብ ልዕሊ ፊስቶ 

ንዝተቐመጡ ኣቕሑ ኣይውሰዱን። እታ ናይ ጽዕነት ማኪና 

እቲ ፊስቶ ብጣዕሚ እንተመሊኡ ክተልዕሎ ወይ ነቲ ካብ 

መጠን ንላዕሊ ዝመልኣ ፊስቶ ጥሩሑ ንምጋር ኣይኽእል 

እዩ።

2. በጣዕሚ ከቢድ ዘይኾነን ኣሞንጎ 
ክፍተት ዘለዎ

እቲ ፊስቶ ትሕቲ 70 ኪሎ ግራም ንምዃኑ ምርግጋጸን 

ኣብ እግሪ መንገዲ ወይኻዓ ሳዕሪ ብዘለዎ ስፍራ 

ኣሞንጎ ሕድሕድ ፊስቶ ናብ 50 ሴንቲ ሜትሮ ኣረሓሒኻ 

ምቕማጥ።

3. ኣብ ዝጥዕመካ ነቶም ፊስቶታት ደገ 
ምውጻእ

ናይ ጐሓፍ ፊስቶታት ኣብ  ዝጥዕመካ ቅድሚ 6am ንጕሆ  

ምውጻእ ይኽእል እዩ። ኣስተውእሉ፡ ነቲ ፊስቶታት ድሕሪ እቲ 

ጐሓፍ ምውሳዱ ቅድሚ ሰዓት 11pm ክትምልሶም። እዚ 

ብምግባር ንካልኦት ካብ ምርባሽ ክኸላኸል ይኽእል እዩ።

5. ንዝጠፍኣ ጕሓፍ ፊስቶ ሪፖርቲ ምግባር 

ንዝጠፍኣ ናይ እንዳ ጐሓፍካ ፊስቶ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 

ምሕባር ። በዚ ቍፅሪ ደዊልካ 03 941 8999 ወይ መርበብ 

ccc.govt.nz/mybin ምሕባር።

4. ፊስቶኻ መላለዪ ግበረሉ

ንናትኻ ፊስቶታት ብሕታዊ ምግባር ዝሕግዞ ኣብ መንገዲ 

ክኾኑ እንከሎ ናይ መን ምዃኑ ንምልላይ እዩ።

• ኣብቲ ጐሓፍ መኽደኒ ወይ ጎኒ  ቍፅሪ ናይ ገዛኻ 

ምጽሓፍ።

• ኣብቲ እንዳ ጐሓፍካ  መትሓዚ ዘሎ ቦታ ቍራጽ ጨርቂ 

ምእሳር።

• ኣብቲ እንዳ ጐሓፍካ  ብድሕሪቱ ዝልጠፍ ምግባር እዩ።

6. ናይ እንዳ ጐሓፍ ፊስቶ ዓቀን ክትቅሮ 
ትደሊ’ዶ?
ቀጠልያ ንናትኻ ወይ ብጫ ናይ እንዳ ጐሓፍካ ዓቀን 

ክትቅሮ ትደሊ’ዶ? በዚ ስልኪ 03 941 8999 ወይ በዚ 

መርበብ ን ccc.govt.nz/mybins ተወከሰና።



ንጽቡቅ ናይ እንዳ 
ጐሓፍ ፊስቶ 
የቕንየለይ!
ንዝበለጸ ናይጐሓፍ ምኽሪታት፤ ንመርበብና ተወከሰ ወይ ንናይ 

Christchurch Bins app ምጽዓን።

ccc.govt.nz/bingood

ጐሓፍ ክቕነስ እደሊ እየ?

ከምኡ’ውን 
ኣስተውእሉ:

ገዚእኻ ብዝውሰድ ኩባያታትን 

መትሓዚ ናብ ቐይሕ ፊስቶ ይኣትው!
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