መልሶ ይጠቀሙ
እንደገና ጥቅም ላይ በሚውሉ ዕቃዎች ላይ ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጋሪ ወይም በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያድርጉ።

ካርቶን እና ካርቶን ሳጥኖች

ብረት

ብርችቆዎች

ፕላስቲክ መያዣዎች

ሳጥኖች

ዋረቀቶች

Do not put recycling in plastic bags! / በፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ መልሶ አይጠቀሙ

አይ
ቆሻሻ

የላስቲክ ሻንጣዎች
ወይም የታሸጉ መልሶ
ማገዣዎች አይገቡም

stpaul.gov/recycle

ምንም ገመዶች
፣ ኮፍያ ወይም
ሰንሰለቶች አይገቡም

የጉዞ ማያዣዎች
አይገቡም

ባቲሪዎች እና
እለክትሮኒክሶች
አይገቡም

ምግብ ውይም ፈሳሽ
አይገቡም

Amharic

ስለት ውይም ማርፌ
አይገቡም

2020

መልሶ ይጠቀሙ
በፕላስቲክ ሳጥን ውስጥ መልሶ አይጠቀሙ
ፕላስቲክ ሳጥኖች

ዋረቀቶች

#1, #2, & #5
ባዶና ጥቅል መጣያዉን ክፍት ያቆዩ።
ጠርሙሶች እና ጋኖች
• ውሃ ፣ ሶዳ እና ጭማቂ ጠርሙሶች
• ውተት እና የጨማቂ መያዣዎ
• ሻምፖ፣ ሳሙና እና ሎሽን ጠርሙሶች
ኩባያና መየዣዎች
• እርጎ፣ ፑዲንግ እና የፍራፍሬ ጽዋዎች
• ማርጋሪን ፣ ጎጆ አይብ ፣ ሌሎች ገንዳዎች
እና ክዳኖች
• የፕላስቲክ ምርቶች እና የመያዣ ዕቃዎች
አይ: #3 ፣ #4 ፣ #6 ወይም #7 ወይም ጥቁር ፕላስቲኮች ፣ የላስቲክ ከረጢቶች ፣ ከ 3
አይ
ጋሎን የሚበልጡ ኮንቴይነሮች ፣ ወይም StyrofoamTM

ብረት
ባዶና ጥቅል
• የአሉሚኒየም ፊውል እና ትሪዎች
• ምግብ ፣ መጠጥ እና የአየር ኮንቴይነሮች
• የጌጣጌጥ ጉጦች እና የፒክ ጫፎች
አይሆንም: የቀለም ጣሳዎች ፣ የፕሮፓን
አይሆንም
ሲሊንደሮች ወይም የሂሊየም ታንኮች

ብርችቆዎች
ባዶና ጥቅል Caps ን ያስወግዱ
• የምግብ እና የመጠጥ ጠርሙሶች እና ጠርሙሶች
አይ: የመጠጥ ብርጭቆዎች ፣ የመስታወት መስታወት ፣ ቆርቆሮዎች
አይ
ወይም መስታወቶች

•
•
•

ደብዳቤ ፣ ቢሮ እና የትምህርት ቤት ወረቀቶች
ጋዜጣዎች (ከምግቢያ ጋር)
መጽሔቶች ፣ ደብዳቤዎች እና የስልክ መጻሕፍት

አይ የወረቀት የእንቁላል ካርቶን ፣ የወረቀት ሰሌዳዎች
አይ:
፣ አልባሳት ፣ የወረቀት ፎጣዎች ወይም የቡና ጽዋዎች

ሳጥኖች
ባዶና ጠፍጣፋ
• ካርቶን
• የፒዛ ማያዥዐዎች
• የቀዝቃዛ ምግብ እቃዎች
• የመጽዳጃ ቤት እቃዎች
• ጥራጥሬ፣ ብስኩቱ፣ ጫማ እና የስጦታ
ሳጥኖች
•
አይሆንም: የቀቃዛ ምግብ መያዣዎች
አይሆንም

ካርቶን እና ካርቶን ሳጥኖች
ባዶና ጥቅል መጣያዉን ክፍት ያቆዩ።
• የምግብ ካርቶኖች
• የጭማቂ ሳጥኖች
• ሾርባ ፣ ሾርባ እና የወይን ጠጅ ካርቶን
• ቺፕ ፣ ኖት እና ሌሎች መክሰስ ጣሳዎች
አይ: ወረቀት ወይም StyrofoamTM የእንቁላል
አይ
ካርቶን ወይም አይስ ክሬም ካርቶን

እንደገና ጥቅም ላይ በሚውሉ ዕቃዎች ላይ ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጋሪ ወይም በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያድርጉ።

የመጣያ ማዒከል
የቅዱስ ጳውሎስ ነዋሪዎችና ትናንሽ ንግዶች እነዚህን ተመሳሳይ ዕቃዎች ወደ ነፃ
የማጣሪያ ማቆያ ማዕከል ያመጣሉ። ይህ ሰፋፊ የካርቶን ሳጥኖችን እንደገና ጥቅም
ላይ ለማዋል ትልቅ ሀብት ነው (ጠፍጣፋ) ፡፡
309 Como Avenue S., Saint Paul
ሰኞ-አርብ: 8 a.m. - 4:30 p.m.
ቅዳሜ: 8 a.m. - ከሰዓት

