
ንናይ ጐሓፍ ፊስቶ  

ብጽቡቕ  
ሂዝኻዮ’ዶ?
ጕሓፍ ንምቕናስ ምቹው መምርሒ 

ብድረገጺ፡ ccc.govt.nz/bingood



እንዳጋና 
ንዝጠቕም
ነገራት ብጽቡቕ ፊስቶ 
እገብር 

ትኽኽለኛ ንዝኾኑ ኣቕሑት ነገራት ኣብ 

ብጫ ፊስቶ ውሽጢ ብምግባር፤ እንዳጋና 

ንክጥቐመሉ ከምንኽ እል ትሕግዘና ኣለኻ። 

ኣብ ብጫ ጐሓፍ ፊስቶ ትኽኽለኛ ዘይኾነ ነገር 

እንተተመሊኡ፤ በቲ ጽዕነት ማኪና ዝተጸኣኖ ኩሉ 

ብጀኻ እንዳጋና ምጥቓም ናብ መሬት መምሊኢ 

ክኸይድ ይኽእል እዩ።

ብዝቐነሰ ጐሓፍ  
ብጽቡቕ ፊስቶ እገብሮ 
ትኽኽለኛ ንዝኾኑ ኣቕሑት ነገራት ኣብ ትኽኽለኛ ብዝኾነ 
ፊስቶ ውሽጢ ብምግባር፤ ኣብ መሬት ንዝምላእ መጠን 
ጐሓፍ ንክቕንስ ትሕግዝ ኣለኻ። 

ጐሓፍ ዝኾኑ
ነገራት ብጽቡቕ 
ፊስቶ እገብር

ትኽኽለኛ ንዝኾኑ ዝምላዕ ነገራት ብናትኻ 

ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ ብምግባር፤ ኻልኦት 

ፊስቶታት ካብ ብክለት ናጻ ክኾኑ ትገብር ኢኻ። 

ትጠራጠር እንተኾይንካ ብቐሊሉ ክርኣይ 

ንዝኽእል መሳርሒ ኣብ ናትኛ ኣፕ/ app ኣቲኻ 

ምጥቓም ወይኻዓ ብናትና ድረገጺ ኣቲኻ 

ምጽራይ።

ብዘይ ኬሚካል 
ዝቦቐለ/ኦርጋኒካት
ንዘሎ ብጽቡቕ ፊስቶ 
እገብር

ትኽኽለኛ ንዝኾነ ዝምላዕ ነገር ኣብናትኻ ቆጻል 

ጐሓፍ ፊስቶ ብምቕማጥ፤ እሞ ብከባቢ ንዝምረት 

ኦርጋኒክ ድዅዒ ምስራሕ ክንኽእል ትገብረና ማለት 

እዩ። ኣብ ቆጻል ጐሓፍ ፊስቶ ትኽኽለኛ ዘይኾነ 

ነገር እንተመሊእኻዮ፤ በቲ ጽዕነት ማኪና ዝተጸኣኖ 

ኩሉ ናብ መሬት መምሊኢ ክኸይድ ይኽእል እዩ።

በብሰሙን ይእከብ

በብኽልተ ሰሙናት ይእከብ

በብኽልተ ሰሙናት ይእከብ

ንናይ ኣፕ/app  
ምርካብ! 

Christchurch Bins app



ኦርጋኒክ ንዝኾኑ ነገራት 
ብጽቡቕ ፊስቶ እገብር
ብናትኻ ቆጻል ናይ ኦርጋኒክ ፊስቶ ውሽጢ መግቢን ቆጻል 
ንዝኾኑ ጐሓፋት ምግባር። 

ፍራፍረ፤ ኣትኽልቲታት፤  
ቑራፅ መግቢታት 

ባኒ፤ ፓስትሪስ፤ ዝተጠበሰ መግቢታት

ዝተጠሓነ ቡን፤ ናይ ሻይ ከረጺታት

ዝተቆረጸ እምባባታት፤ ዝተቆርጸን 
ዝተቐምቀመ ቅርንጫፋት

ፋርማጆ፤ እቛቁሖታት፤ ጠስሚ

ተረፍ መረፍ ስጋ፤ ኣጽሚታት፤  
ሸልፊሽ፤ ኣሳ

ጐሓፍ ብኣትኽልቲ ቦታ (ንናይ ፍላክስን 
ጎመን ተኽሊ ቆጽሊታት ዘየካትት)

ናይ ኣሳን ቺፕ/ድንሽ መሸፈኒታት፤  
ናይ ፒዛ ካርቶናት፤ ናይ ኩሽና ወረቐቲ፤ 

መሓበሲን መጽረጊታት 

ኣስተውእሉ:
ሓሞኽሽቲ ናብ ቐይሕ ፊስቶ 

ውሽጢ እዩ ዝግበር።

ክሳብ ዝዝሕል ን5 ማዓልታት 
ክጸንሕ ምግባር።

ቆጽሊታት



ኣብ እንዳጋና ዝጠቕም 
ነገራት ብጽቡቕ ፊስቶ 
ምግባር
ንኣቕሑት ነገራት ኣብ ትሕቲ ናትኻ እንዳጋና ዝጠቅም ጐሓፍ 
ብጫ ፊስቶ ምግባር።

ንካርቶናትን እቛቑሖ  
ባኮታት ምዝርጋሕን 

(ካብ መደባዊ ፖስታ ኢንቨሎፕ ዝውሓደ አይኾነን)
ኣሉሚኑም ታኒካታት

ወረቐቲ ንኣብነት፡ ኢንቨሎፕ፤  
ማጋዚናትን፤ ጽሑፋዊ ወረቐቲታት

(ካብ መደባዊ ፖስታ ኢንቨሎፕ ዝውሓደ አይኾነን)

ብረታዊ ታኒካታት
(መኽደኒታት ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ ምግባር)

ናይ ፕላስቲክ መተሓዚታት ካብ ርጉኦ ዮጎት 
ጥርሙስ ዝነኣሰ ክኸውን የብሉን

(መኽደኒታት ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ ምግባር)

ፕላስቲክ ጥርሙሳት 
(ካብ ርጉኦ ዮጎት ዝነኣሰ ክኸውን የብሉን፤ መክደኒ ናብ 

ቀይሕ ፊስቶ)

ጽሩይን ቀለም ዘለዎ ናይ ንመስታወት 
ጥርሙሳት፤ ብከሪታት

(መኽደኒታት ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ ምግባር)

ኣሮሶል ታኒካ፤ ዲዮድራንት፤ ናይ ሓመማ 
መንጸጊ፤ ንኣየር መሕደሲ

ጽሬትን ጥሩሑ ዝኾነ መትሓዚታት 
(መኽደኒታት ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ ምግባር)

ኣስተውእሉ: 
ንናትኻ ጠራሙስን መትሓዚ 
ኮንተነራት ብማይ ምሕጻብ፤ 
ከምዘይጠበቑን ልሕልሕ 

ከምዝበሉ ምርግጋፅ 
ከምኡ’ውን ነቶም መክደኒታት 

ኣብ ቐይሕ ፊስቶ ውሽጢ 
ምግባር። 



ንዝጠቕም ነገራት 
ብጽቡቕ ፊስቶ እገብር
ሓፈሻዊ ንዝኾነ ጐሓፍ ከምኡ’ውን ነዞም ኣቕሑት ኣብ 
ትሕቲ ናትኻ ቐይሕ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ ምቕማጥ እዩ። 

ልስሉስ ፕላስቲካት ንኣብነት፡ ናይ 
መዕደጊ ከረጢታት፤ ዝንፋሕ 

መጠቕለሊ፤ ዝተኣጣጠፍ መጠቕለሊ፤ 
ናይ ቺፕስ ድንሽ መትሓዚ

ዝተቆራረጸ ጣውላ፤ ፈትሊ እንጣጢዕ፤ 
ናይ ሓምሊ ተክሊ ቆጽሊታት

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

ዝሑል ሓመድ
(እቲ ሓመድ ክሳብ ዝዝሕል ናይ 5 ማዓልታት ምሃብን 

ናብ ቐይሕ ፊስታ ውሽጢ ምግባር)

ንኹሉ ድዅዒ ዝኸውንን ከብ ህይወት 
ንክጠፍእ ዚኽል መጠራቐሚ ከረጢትን 

መእሸጊታት 

ካብ ርግኦ ዮጐርት ጥርሙስ ዝነኣሰ 
ናይ ፕላስቲክ ኣቕሑት፤ መኸደኒታት፤ 
ናይ እሙንነት ካርዲታት፤ ናይ ክዳን 

መንጠልጠሊ፤ ናይ ኣትኽልቲ ዕትሮታት 

ሓፈሻዊ ጐሓፍ ንኣብነት፡
ዝተሰባበሩ ባንቡላታት፤ ኩባያታት፤ 

ብያቲታት

ንዝተበላሸወ ጫማታት፤ ክዳውንቲ፤ 
ናይ ኣራት ምንጻፍ፤ ዓለባ

ናፒስ፤ ጐሓፍ እንሣ፤ ናይ ድሙ ርስሓት

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

እንተዘይኾይንካ ብናትና መርበብ   
Christchurch Bins App. 

ሙሉእ ዝርዝር ክትረእዮ  
ትኽእል። 



ኣብ ኢኮድሮፕ እንዳጋና መጥቐሚ 
ማእከል ብናጻ ብዘይኽፍሊት ዝጕሓፍ

መሳሪሒ ንኣብነት፡ ማይክሮዋቭስ፤ 
ረፍሪጅረተር፣ መንቐጺ፤ ናይ ክዳን 

ምሕጸቢ መሳርሒ
መሳርሒ፤ ናይ ኣትኽልቲ ኣቕሑት

ኣናእሽቶ መሳርሒታት ንኣብነት፡ በራድ፤ 
መቕድሒ ማይ፤ ዕትሮ፤ ጻሕሊታት 

ኣብ ካምፒ መዐቀቢ ጋዝ ታኒካታት፤ 
ሂልየም ጥርሙዛት፤ ጋዝ ጥርሙዛት 

ናይ ተሽከርካሪ ባትሪታት

ዘይድለ፤ ዘይጠቕም ወይኻዓ ኣረጊት 
ቐለማት፤ መሕቀቒታት ናይ

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

መንቐጺ ከሚካላት

ዘይድለ፤ ዘይጠቕም ወይኻዓ ኣረጊት 
ዘይቲ ንኣብነት፡ ናይ ተሽከርካራይ ዘይቲ፤ 

ናይ መግቢ ምመብሰሊ ዘይቲ

ኣረጊት ወይኻዓ ግዘ ዝሓለፎ ናይ 
ስድራቤት ሓዊ መጥፍኢ

ሓደገኛ ዝኾኑ ናይ ስድራቤት ኣቕሑት

ዝተሰብረን ዘየድሊ ናስድራቤት ኣቕሑት

ኣብ ጥቕኻ ንዘሎ ኢኮድሮፕ/EcoDrop  
ንምርካብ ኣብ ድረገጺ  

ccc.govt.nz/hazardouswaste



ንጽቡቕ ፊስቶ 

ምክርቲታ! 

1. ናይቲ ፍስቶ መኽደኒ ብስጡሕ ምእጸው 

ጎሓፍ ንክውሰድ ንምርግጋጥ ናይ ጐሓፍ ፊስቶ መኽደኒ 
ብስጡሕ ክእጸው ይግባእ። ኣብጥቓ ወይኻዓ ኣብ 
ልዕሊ ፊስቶ ንዝተቐመጡ ኣቕሑኣይውሰዱን። እቲ 
ፊስቶ ብጣዕሚ እንተመሊኡ በቲ ጽዕነት ማኪና ክልእሎ 
ኣይኽእልን ወይኻዓ ነቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝመልኣ 
ፊስቶ ጥሩሑ ንምጋር ኣይኽእል እዩ።  

2.  ብጣዕሚ ከቢድ ዘይኾነ  
(ትሕቲ 70 ኪሎግራም)
እቲ ፊስቶ ካብ መጠን ንላዕሊ ከቢድ ከምዘይኾነ 
ምርግጋፅን እሞ ነቲ ጽዕነት ማኪና ቐሊል ንክኾኖ ኣብ 
እግሪ መንገዲ ወይ ናይ ሳዕሪ መስመር ግበርዎ። እቲ 
ጽዕነት ማኪና ዝበጽሓሉ ቦታ ምግባር — ብውሑድ ናይ 
1/2 ሜትሮ ክፍቲ ቦታ ምግዳፍ።

3.  ምምሸት ናብ ጽባሂቱ ቅድም ኢልካ 
ኣብ ደገ ምቕማጥ

ጐሓፍ ኣብዝ እከበሉ ማዓልቲ ንጕሆ ሰዓት 6am 
እቶም ፊስቶታት ናብ ደገ ምውጻእ ከምኡ’ውን 
ክትዝክር ዘለኻ ብሰዓት 11pm ኣኺቦም ክውድ ኡ 
እንከሎ ነቶም ፊስቶታት መሊስካ ክተእትዎም ኣለካ።  

4. ንዝጠፍኣ ጕሓፍ ፊስቶ ሪፖርቲ ምግባር 

ንዝጠፍኣ ጕሓፍ ፊስቶ ካብ መተኽኢ ወጭ ንምትራፍ 
ኣብ ተኣከበሉ ግዘ ብ24 ሰዓታት ውሽጢ ሪፖርቲ 
ምግባር። ብስልኪ 03 941 8999 ወይኻዓ ብኦንላይን 
መስመር ccc.govt.nz/mybin  ሪፖርት ምግባር።

5.  ሕድሕድ ፊስቶታት መለለዩ ናይ 
RFID tag ምልክት የድልዮም

ናትካ ፊስቶ ምልክት እንተዘይሃልይዎ 
ብስልኮ 03 941 8999 ምድዋል። እቲ ምልክት 
ኣበይ ከምዘሎ ንምርኣይ ናብ ድረገጺ፡ 
ccc.govt.nz/binstocktake ምእታው።

6.  ንናትኻ ፊስቶ መጠን ንምልዋጥ 
ትደሊ’ዶ?
ንናትኻ ቆጻል ወይኻዓ ብጫ ጐሓፍ ፊስቶ መውጠን 
ክትልውጥ ትደሊ’ዶ? ንኣና ብስልኪ 03 941 8999 ምድዋል 
ወይኻዓ ብኦንላይን ccc.govt.nz/mybins ማመልከቻ 
ምእታው 



ንጽቡቅ ጐሓፍ 
ፊስቶ የቕንየለይ! 

ብናትና ድረገጽ ምጽራይ ወይ ንናትና ላዕላዋይ ሓጋዚ ዝኾነ 

Christchurch Bins app. ጽቒጥካ ምክፋት

ccc.govt.nz/bingood

ካብዚ ንላዕሊ ትገብሮ ትደሊ?


