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ናይ ስትሮውን ኣቑሑትን ረቋሒ

ጉጅለና ክሕግዘኩም እዩ! ንዝኾነ ሓገዝ ንናይ SPU ግሪን ቢዝነስ ፕሮግራም ኣዘራርቡ:

ናይ ስያትል ናይ ምግቢ ቢዝነሳት በስባሲ ስትሮውን በስባሲ  
ኣቑሑትን ካብ ሓምለ 1, 2018 ጀሚሮም ክጥቀሙ ይግደዱ።*
ናይ ፕላስቲክ ስትሮውን ኣቑሑን ምጥቃም ክልኩል እዩ።*

ምኽሪን ሓሳብን:

 �ናይ ምግቢ ግልጋሎት ቢዝነሳት ንብናይ ጥዕናን ኣካላዊ ፀገምን ምኽንያት ወረቐት ስትሮው ክጥቀሙ 
ንዘይክእሉ ሰባት ናይ ላስቲ ስትሮዋት ከዳልዉሎም ነበረታትዕ። ሓደሓደ ሰባት እዚ የድልዮም እዩ።

  ናይ ምግቢ ግልጋሎት ቢዝነሳት በስበስቲ መዐሸጊታት ብዝተኸኣሎም መጠን ክጥቀሙ፣ ኣብ ዝተሓተትዎ 
በስባሲ ስትሮውን ካልኦት ኣቑሑትን ከቕርቡ ነበረታትዕ።

 �ጠንካራ ምህርቲታት ክጥቀሙ ነበረታትዕ።  ንሓደ ግዘ መዐሸጊ ጥራሕ ዝጠቕሙ ምህርቲታት ብኽነት እዮም። 
ዳግም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝኽእሉ ኣቑሑት ገንዘብ ኣብ ምቕጣብን ብኽነት ምቕናስን ኣስተዋፅኦ ኣለዎ!

 �ንዝኾነ ሓገዝ ኣዘራርቡና። ናይ እዚ ዓመት ናይ SPU ትኹረት ናብ ቢዝነስ ቦታታት እንዳኸድካ ብዛዕባ 
ቢዝነሳት ትምህርቲ ምሃብ እዩ። ሕቶ ኣለኩም ወይ ክትስማዕምዑ እንተደሊኹም? ንናይ ምስምዕማዕ 
ፀብጻብ መቕረቢ ሰነድ ካብ ግሪን ቢዝነስ ፕሮግራም ምቕባል ትኽእሉ፣ እቲ ሰነድ ብደረጃ ናብ ምስምዕማዕ 
ክመርሐኩም እዩ

ብዘይካ:

ኩሎም ናይ ሓደ ግዘ ምግቢ ግልጋሎታት በስባሲ ወይድማ ዳግም ተሰሪሑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል ኣቑሑ 
ክጥቀሙ ዘገድድ ሕጊ ዘይምልከቶም:

  ብናይ ጥዕናን ኣካላዊን ምኽንያት ናይ ወረቐት ስትሮው ምጥቃም ዘይምችዎም ሰባት 
ናይ ፕላስቲክ ስትረዋት ምጥቃም ይኽእሉ።  እንተዘይኮይኑ፣ ስትሮዋት ኣብ ሓመድ 
ዝብስብሱን ወይ ንዳግበ ጥቕሚ ዝውዕሉን ክኾኑ ኣለዎም።

  ነወሕ መትሐዚኡ ረጒድ ናይ ፕላስቲክ ሶዳ ማንካታት ንሓፈስቲ መስተታት ምጥቃም 
ይከኣልብእቲ ናይ ምግቢ ግልጋሎት ቢዝነስ ዘይብስብስ ምኻኑ ተነጊሩ ድማ ክወሃብ ኣለዎ።

� �ናይ ሓፂን መጠቕለሊ፣ ከም ሃምበርገርን ቦሪቶን ዝኣመሳሰሉ ትኩሳት ምግቢታት ንምዕሻግ ምጥቃም ይከኣል።

  ፖርሽን ኩበያታት (ክልተ አውንስን ትሕቲኡን)፣ ንትኩስ መስተተት እንተድኣ ኮይኑ ብእቲ ናይ ምግቢ 
ግልጋሎት ቢዝነስ ነቶም ዓማዊል ዘይብስብስ ምኃኑ ተነጊሩ ክዋሃብ ኣለዎ።
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Solid Waste Branch 
Commercial Composting & Recycling 700 5th 
Avenue, Suite 4900 
PO Box 34018 
Seattle, WA 98124-4018

ዝተፈቐደዝተኸልከለ 

ዝድርበዩ ፕላስቲክ ስትሮዋት ዝብስብሱ ናይ ወረቐት ስትሮታትን ዝብስብሱ  
ፕላስቲክ ስትሮታትን

ዝድርበዩ ፕላስቲክ ኣቑሑት ዝብስብሱ ኣቑሑት

  ካብ ሓምለ1, 2010, ጀሚሩ ናይ ምግቢ ግልጋሎት ቢዝነሳት ኣብ ውሽጢ ኣካባቢኦም ኮነ ወፃኢ ብዝድርበዩ  
ናይ ፕላስቲከ መዐሸጊታት ምግቢ ከይሸጡ ይግደዱ።

  ካብ ሓምለ 1, 2018, ጀሚሩ ግዜኣዊ ናይ ስትሮውን አቑሑትን ምጥቃም ፈቓድ ደው የበል።  እዚ ናይ ዝድርበዩ  
ናይ ምግቢ መዐሸጊታት እገዳ እዚ ናይ ፕላስቲክ ስትሮውን ካልኦት ኣቁሑትን የካትት*.

  ዝተፈቐደሎም በስበስቲ መማረፂታት ምጥቃም ይከኣል።  ዝተፈቐደሎም በስበስቲ ማለት ብናይ ከባቢያዊ ናይ ንግዲ 
ርስሓት ምውጋድ ድርጅት ተመርሚሩ በስባሲ ምኻኑ ተረጋጊፁ ዝተፈቐደ ናይ ምግቢ መዐሸጊ ማለት እዩ።

 �ዝድርበዩ ናይ ፕላስቲክ ስትሮዋት ዝፍቀዱ ንናይ ጥዕናን ኣካላዊን ፀገም ዘለዎም ሰባት እዩ።

ናይ ስያተል ሰርቪስዌር ረቋሒታት:
ምኽሪታት፣ 

መሳርሒታትን 
ዘይካተቱ ነገራትን!

SMC 21.36.086

ዝተፈቐደዝተኸልከለ 

ዝድርበዩ ናይ ፕላስቲክ ኣቑሑትን ስትሮውን
በስበስቲ ኣቑሑ፣ በስበስቲ ናይ ወረቐት ስትሮዋትን 

በስበስቲ ፕላስቲክ ስትሮዋትን

ናይ ስትሮውን ኣቑሑትን ረቋሒ
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