አብ ናይ ኮሙ
ነ መንበሬ ገ ዛ ንዝቅመጡ
አገ ዳሲ ምኽርን ሃበሬታን
ኩነ ታት አየ ር ውሽጢገ ዛ ጽቡቅ ክከውን ብጣዕሚአገ ዳሲ ዩ። ጽቡቅ ውሽጣዊ ኩነ ታት ማለት አብልዕሌና ጽልዋ ከህድር
ዝክእል አካላዊን ኬሚካላዊን ኩነ ታት ናጻ ዝኾነ ማለት ዩ። ጽቡቅ ውሽጣዊ ኩነ ታት ገ ዛ ንጥዕናና፡ አቲ ገ ዛ
ንክሰማማአናን ናይ ምምሃር አቅምና ክብ ንክብል አቢተራ አለዎ። ብዙህ ዛዕዛዕታ ዝለዎ ገ ዛ ሰበባ ብቐሊሉ ክፈጥር
ይኽዕል ዩ ፡ ሰበባን ዛዕዛዕታ አብ ጥዕናና ጸገ ምክፍጥረልና ይኽእል ዩ።በዚ መሰረት ውሽጣዊ ክሊማዝተማጣጠነ
ክከውን አለዎ ነ ዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማተኻረይቲ ገ ዛ ብአኻረይቲ ገ ዛ ንዝወሃብ ምኽሬን ሃበሬታን ንዝሃዝ ጽሁፍ
ብተግባር ክጥቐሙ
ሉ አለዎም።.
1.መስሃቢአየ ር
አገ ልግሎት ናይ መስሃቢ አየ ር ጽሩይ አየ ር ናብ ውሽጢገ ዛ ንክአቱ ምግባር ዩ አዚ ማለት ሃፋ ናይ ባኞ ፡ ትኪናይ
ክሽነ ወዘተ ናብ ደገ የ ውጽዕ ማለት ዩ
አብ ገ ለ ገ ለ ናይ ኮሙ
ነ መንበሬ ገ ዛውቲ መስሃቢአየ ር የ ለን፡ ስለዚ ተኻረይቲ አብዚ ክተሃጋገ ዙ አለዎምናብቲ ገ ዛ
ንፋስ ክአትዎ ክገ ብሩ አልዎም፡ ብኸመይ ክገ ብሩ ከምዝክእሉ አብዚተዘርዚሩ አሎ

ናይ ክሽነ መስሃቢዘለዎምገ ዛውቲ ትህት ኦሉ ክውላዕ አልዎ፡ መግቢአብ ዝዳለውሉ ሳዓት ካ አ
ትውስኸሉ

ሙ
ሉዕ መስኮት ዝሽፍን መጋረጃ እንተ ዘይተጠቐምኩምዝሃሸ ኢዩ፡ እንድህሬ መጋረጃ ሰቒልኩምቀትሪ
ነ ቲ መጋረጃ ከፊትኩምጸሃይ አጸቢቁ ንክአትዎ ክትገ ብሩ አልኩም።

Oversettelse til tigrinja – Råd og tips om å bu i kommunal bustad


ዝላአለ መጠነ ሙ
ቀት ውሽጢገ ዛ ሃፋን ዝተበከለ አየ ር ዩ ዝፈጥር፡ ቅቡል ዝኾነ መጠነ ሙ
ቀት ውሽጢ
ገ ዛ 22 5 ዲገ ሪ ምስ ዝከውን ዩ
 ሳመር ክክውን ከሎዝሃጸብኩሞክዳውንቲ አብ ደገ ሰጢህኩምአንቅጽዎ፡ ማይ እንተ ዘይሃርምኮይኑ
አብ ክረምቲ አብደገ ክስጣህ ይካል ዩ፡ ሙ
ሉዕ ዓመት አብደገ ክዳን ክስጣህ ይካአል ዩ




አብ ውሽጢገ ዛ ምሰ ተስጥሁመስሃቢአየ ር ክውላእ አለዎ መስኮት ውን ክክፍት አልዎ።
ንገ ሆ ንግሆ መሳኩቲ ናይ ኩሉ መደቀሲ ን 10 ደቓይቕ ከፊትኩምከተናፍስዎ አለኩም።

አብ ሃደሽቲ ተሰሪሁዘሎገ ዛውቲ ዝተመጣጠነ አየ ር እንዳእተወ ውሽጢገ ዛ ዘሎአየ ር ዝሰማማእ ዝገ ብር መስሃቢ
አለዎ። ንአጥቓቅማዝምልከት ነ ዚ ስኢቡ ዘሎጠቃሚሃበሬታ ክትጥቀሙ
ሉ አለኩም

ሃዲሽ ዝተስርሁ ገ ዛውቲ ብኤሌትሪክ ዝስርህ ናይ ንፋስ መስሃቢስለዘልዎምባእሉ ንዝወጽእን
ዝአቱን አየ ር ስልዝቆጻጸር ተኻራይ ክትንክፎ አየ ድልዮን ዩ።

አብ ተን መንበሬ ገ ዛውቲ ንአሽቱ መስሃቢ አብላእሊተገ ጢመን አለዋ በዚ አቢሉ አየ ር ይአቱን
ይወጽዕን ፡ ተካረይቲ ነ ዚ ክሽፍንዎ ወይ ክአጽዉዎ የ ብሎምን ።

አብ ዚ ታህቲ ተሳኢሉ ከምንርዕዮ እዚ መክደኒ ክእጾ የ ብሉን ኩሉ ግዜ ክፉት ክከውን አልዎ.
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እዚ መስሃቢ ናቱ መንፊት ስለዘልዎ አብ ዓመት ሃደ ግዜ ክቕየ ር አለዎ፡ አኻራይ ገ ዛ ባዕሉ ክቕይሮ
ዩ።

አብ ሃደሽቲ ገ ዛውቲ ውን እንተኮነ መሳኹቲ ናይ መደቀሲ ንግሆ ንግሆ ን 10 ደቓይቅ ተከፊቱ አይር
ንክአትዎ ምግባር አድላዩ ዩ፡

2 ጽሬት
ሃመድ ብጣእሚደቂቕ ዝኾነ ዝበንን ኮይኑ ኬሚካላዊ ትህዝቶ ዘለዎ ናብ ውሽጥና ብቀሊሉ ክአቱ ዝክዕል ን ብጣእሚ
ጽቡቕ ዘይኮነ ነ ገ ር ዩ። አብ አየ ር ዘሎሃመድ ምሰ ንስህቦ ናብ ውሸጢአትዩ አብ ጥእና ጉድአት ከስዕብ ይክእል ዩ።
አብ ውሽጢክሽነ ጽሬቱ ዝተሃልውክከውን አገ ዳሲ ነ ገ ር ዩ።ዝኾነ ናይ ገ ዛ ውሽጢከምሀመማአይነ ት ንከይፍጠሩ
ንምገ ባር ዩ ። ትክክለኛ ዝኾን ጽሬት ምህላውብጣዕሚአድላይ ነ ገ ር ኢዩ።

ንጽሬት ዝምልከት ጠቃሚምኽሪ

መግብታት አብ ምድሪ ክቕመጥ የ ብሉን ፡ አብ መዝሃሊወይ አብ እጹውመትሃዚ መግቢክቕመጥ አለዎ.

አብ ክሽነ ዘሎተረፍ መግቢ ኩሉ ማዓልታዊ ክጎሃፍ አልዎ።

መንበሪ ገ ዛ አብ 14 ማዓልቲ ሃደ ግዜ ውሽጡኩሉ ክህጸብ አለዎ።

መናድቅን ፐላፎንን ብሳሙ
ናን ማይን አብ ዓመት ሃደ ግዜ ክህጸብ አለዎ።

አብ ምድሪ ብጣውላ ዝተስርሀ ገ ዛ ብዙህ ማይ ስለዘይጻወር ክንጥንቀቅ አለና መወልወሊአብ ማይ
አሊክና ጥራይ ክንውልውሎአለና ፡ ገ ለ ዝለገ በ ነ ገ ር እነ ተለዎ ካልዕ ተወሳኺመወልወሊጌርና ከነ ጽረዮ
አለና ።

ብ ማቶኒላ ዝተሰርሀ ምደሪ ብ ማይ ክህጸብ ይካል ዩ፡ መወልወሊሳሙ
ና አብ ዝተሃወሶ ማይ አሊክና
ጸሙ
ቂና ንውልውሎ።

አብ ምድሪ ማይ እንተ ዳ አ ፈሲሱ ቀልጢፍኩምከተንቅጽዎ አለኩም

አብ ባኞ ዘሎማይ ከተንቅጽዎ አለኩም.

አብ ገ ዝኦምአር ኮነ ዲሽን ዘለዎምእንተወሃደ አብ አመት ክልት ግዜ ብ ናይ ሃመድ መስሃቢጌሮም
ከጽርይዎ አልዎም(አብ ጽድያን ቐውኢን).

አብ ክሽነ ዘሎመስሃቢአብ ዓመት 4 ግዜ ክህጸብ አለዎ
o
ናይ ክሽነ መስሃቢመጻረይ ፊልተር አብ ውሸጢመስሃቢአሎአወጺእካ ክህጸብ አለዎ፡ አቲ መንፊት
አብ ናይ አቁሑተ መህጸቢማኪና ክህጸብ ይካአል ዩ።ወይ ካአ ብ ማይን ሳሙ
ናን ጌርካ ክህጸብ ይካል ዩ።ከምዚ
ምስትገ ብር አብ ውሽጢመስሃቢ ባርዕ ሃዊ ንከይላአል ዝኻላኸል ዩ ብተወሳኺድማንፋሰ ጽቡቅ ጌሩ
ክመሃላለፍ ይኽዕል።

3. 'ጽገ ና
አብዚ ብዛዕባ ጽገ ና አድላይነ ት ምዝርዛር ዘድለየ ሉ ምክንያት መንበሪ ገ ዛውቲ ከይተበላሸወ ደረጅኡ ሃልዩ ንክጸንህ
ንምግባርን ተኻረይቲ ድማዝነ ብሩሉ ገ ዛ ብደገ ን ብውሽጥን ጥዕንኡ ዝተሃለወ ንክኾኖሎምብማልት ዩ።
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ንጽገ ና ዝምልከት ሃላፊነ ት ተኻረይቲ
አብ ውሽጢ


አብ ባኞ ዘሎመውረዲ ረሳህ ማይ አብ ወርሂ 2ግዜ ምጽራይ.
መንፊት ዝመስል መክደኒ ከፊትኩምኩሉ አብኡ ዘሎርስሓት ይኹን ጨ
ጉሪ ኩሉ አልጊስኩምነ ቲ

o
መውረዲ ረሳህ ማይ አጽሪኩምመሊስኩምትኸድንዎ።


አብ ደገ ን አብ ውሽጢን ዘሎአምፑል ምቕያር
o
መብራህቲ እንድህሪ ዝይውላእ ኮይኑ እቲ አምፑል ተበሽዩ አሎማልት ዩ ነ ቲ ዝተበላሸወ አምፖል
አወጽእካ ካልዕ ሃዲሽ ክትገ ብረሉ አልካ፡ አምፖል ካብ ድዃን ገ ዚእካ ክትገ ብርሉ አለካ።

አብ አመት ሃደ ግዜ ናይ ባርእ ሃዊ መሃበሪ ባትሪ ክቕይር አለዎ።
o
ባተሪ ካብ ድዃን ክግዛዕ ይካዓል

መፋትህ ናይ ገ ዛ ዘይቲ ጌርካ ምልሰላስ
o
መፍተህ ናይ ገ ዛ እንድህሬ ነ ቒጹ ጠዊኻ ክትከፍቶ አጸጋሚዩ ዝኽውን ዘይቲ ጌርካ እንድህሪ
አለስሊስካዮ ግን ብቐሊሉ ይኽፈት ፡ ንኡ ዝክውን ዘይቲ ካብ ድዃን ምግዛዕ ይካአል።
o
ማዕጾ ክክፍት ከሎድምጺምሰ ዝገ ብር ብዘይቲ ጌርካ ከተለስልሶ አለካ።.
አብ ደገ

ሳዕሬ ምዕጻድ ተኽልታትን ገ ረባትን ምትዕርራይ
o
አኻራይ ገ ዛ ን ሳዕሪ ሟኢጸዲ ዝክውን ማኪና አለዎ ፡ ተኻረይቲ ገ ዛ ተለቂሆምክጥቀሙ
ሉ ይካአል ዩ።
አብ ገ ዛ እንድህሪ ዘይብልኩምመጺእኩምህተቱና
o
ነ ቲ ናይ ሳዕሪ ቦታ ዝጥቐሙ
ሉ ሰባት ብዙሀት እንተ ኮይኖምተኻረይቲ ባዕሎምበብታራ ዝሰርሁሉ
መደብ አወጺኦምበብሪጋ ሃላፊነ ት ክውስዱአለዎም።ናይ ሃባር ሃላፊነ ት ስልዝኾነ ።
o
አብ ደገ እምባባታትን ተክልታትን ዝትከለሉ ቦታእንተሎብስርአት ክጸሃይን ክቅምቀምን አለዎ።

አብ ከባቢ ገ ዛውቲ ዝርክብ ጎ ሃፍ ኩሉ ክጸሪ አለዎ።
o
ጎሃፍ ኩሉ አብ ገ ገ ዝኡ ዘሎመጉሃፊ ክድርበ አልዎ፡ መጉሃፊ ዝጎድል እንተሎናብ አኸራይቲ
ተወከሱ።

ን ጎሃፍ በብአይነ ቱ ምፍልላይ ዝምልከት (አብ ቑጽሪ 4 ዘሎመብርሂ ርኤ).

ምንስናስ ጨ
ውን ምጽራግ በረድን አድላይ ምስ ዝከውን ፡ ንተኻረይቲ ክአትዉን ክወጹን ንከይጽገ ሙ
ምግባር፡
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ሃላፊነ ት ናይ አኻረይቲ:




አፍ ደገ ምጽራይን ገ ዛ ምልማጽ ህብሪ
ዘይተረዳአኩምነ ገ ር ምስ ዝህሉ ብቴሌፎን : 53002500 ወይ ካአ post@bke.as.ተወከሱ

4. ጎሃፍ በብአይነ ቱ ምፍልላይ
ምፍላይ ጎሃፍ ማለት ነ ቲ ጎሃፍ በብአይነ ቱ በብናቱ ቦታምንባር ማልት ዩ እዚ ካ አ ተመሊሱ ከምብሃዲሽ ናብ ካልዕ
ነ ገ ር ተቀይሩ ንከባቢ አየ ር ብዘይ ጎድዕ መልክዑ ንክነ ጥቀመሉ ተባሂሉ ዩ ፡ አብ ናይ ሲምመርብብ ሃበሪታ አገ ዳሲ
ዝኾን ሃበሪታ ብዝተፈላለየ ቛንቛ ተጻሂፉ ይርከብ. http://sim.as/ditt-avfall/kjeldesortering-paulike-sprak/

ንጎሃፍ ብብአይነ ቱ ምፍልላይ ናይ ተኻራይ ሃላፊነ ት ዩ፡ አርባዕተ ዝተፍላለዩ አይነ ታት መጉሃፊ
ጎማታት አልዉ።
o
ናይ ተረፍ መግቢመጉሃፊBioavfall (ቡናዊ መኽደን):

ኩሉ አይነ ት ተረፍ መግቢ

ተረፍ ቡን

ናይ ቡን መጻረይ ፊልተር

ናይ ሻሂ ቐጠፍ

ቅራፍ እንቛቑሆ

ተርፈ ጋምበሪ አሳ ን ካልኦት አሳ አይነ ታት

እመባባታት

አታኽልትታት ብጅካ መትሃዚኦም

ጎሃፍ ናይ ተክልታት

ጽራብ እንጸይቲ

ናይ ክሽነ ወረቀትን ናይ ኢድ መጽረጊ ወረቀት



ናይ እንቛቑሆ መትሃዚ
ጋዜጣታት ብዝሂ ዘይብሉr


o







ኣእጋርን መንፍርን
አብ ናይ ወረቀት መጉሃፊ ዝጎ ሃፉ (ሰማያዊ ህብሪ):
ጋዜጣታት
ናይ ሬክላምወረቃቅቲ
ሰሙ
ናዊ መጽሄታት
መጽሃፊ ወረቀት
ናይ ኮፒ ወረቀት
ቡስጣታተት
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ባኮናይ ካርቶናት

ካርቶን

መስተይ ካብ ካርቶን ዝተስረህ
o
ተረፍ ጎሃፍ (ጸሊምመክደኒ ዝልዎ):

አብ ተን ካልኦት ክጎ ሃፍ ዘይክእል ኩሉ አብዚ ይጎሃፍ
o
ፍሉይ ጎሃፍ (ቀይህ ህብሬ ዘለዎ) ናብ ሲምሁሉነ ደሰ ዳለን ከተረክቦ ትክዕል ወይ አብ ቀይህ
መጉሃፊ ጌርካ ናብ ሲምሁለነ ድሰ ዳለን ተረክቦ ፍሉይ ጎሃፍ ብናጻ ዩ ዝጎ ሃፍ።.

ኩሉ አይነ ት ባትሬ

ናይ ኤሌትሪክ ጎሃፍ

ህብሪታት

አይናይ ጎሃፍ ማአስ ይጎሃፍ ፈሊጥካ አቲ ትክክለኛ ዝኾን ጎ ሃፍ አብ ደገ አወጺእካ ክትገ ድፍሎመ
አለካ።
o
ናይ በምሎኮሙ
ነ ጎሃፍ ማከቢመደብ አብዚ አደራሻ መርበብ ሃበረታይርከብ
http://sim.as/min-kommune/?kommune-valg=bomlo
ከምዚ ክከውን የ ብሉን

:ከምዚ ክከውን አለዎ
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5. ባርዕ ሃዊ
አገ ዳሲ መምርሂ:


ናይ ኤሌክተሪክ ገ መዳት ኩሉ ዘይተበላሸወ ምዃኑ ከተረጋግጽ አለካ ብተወሳኺብዙሀ ገ ምድ አብ ሃደ ተላጊቡ
ከይከውን ክትቆጻጸሮ አለካ።
ከምዚ ክከውን የ ብሉን

ክምዚ ክከውን አለዎ


አብ ናይ ብኤሌትሪክ ዝሰርህ መውአይ ገ ዛ ክዳን አይተስጥሁ።

ካብ ገ ዛኩምወጺዕኩምምሰ ትከዱተወሊዑዘሉ ሽምዓ አጥፊእኩምውጹ

አብ አመት ሃደ ግዜ ነ ቲ ባርዕ ሃዊ ዝህብር መሳርሂ ባትሪ ክትቅይሩሉ አለኩም
o
ንዑዝክውን ባተሪ ካብ ድዃን ክትገ ዝኡ ትክእሉ ኢኹም

ናይ ክዳን መህጸቢን ናይ ክዳን መንቀጺን ወሊዕኩምክትድቅሱ ይብልኩምን ወሊእኩሞክትውጹ ውን
የ ብለኩምን

አብ ወረሂ ሃደ ግዜ ናይ ባርዕ ሃዊ መጠንቀቅታ መሳርሂ ይሰርህ ከምዝሎክትፍትንዎ አለኩም።
o
አብ ቲ ናይ ባርዕ ሃዊ መሃበሪ ዘሎናይ መፈተኒ ጸቂጥኩምድምጺከመምዝገ ብር ክትፍትሽዎ አለኩም
፡ ድምጺክገ ብር ምስ ጀመረ ነ ቲ ዝጠወኩሞምስገ ደፍኩሞባእሉ ጠጠውክብለ ኢዩ።

ናይ ሃዊ መጥፍኢመሳርሂ አብ አመት አርባዕተ ግዜ ቁልቁል አፉ ክትገ ብርዎ አልኩም። እታምልክት
መሃበሪት አብቲ መትሃዚ ትርክብ ንዕሽቶ ሰዓት ትመስል አብ ቀጠልያ ህብሪ ጠጠውክትብል አለዋ።
o
ነ ቲ ናይ ሃዊ መጥፍኢካብቲ ዘለዎ ቦታ አልኢለካ ቁልቁል አፉ ንዝተወሰነ ግዜ ከተገ ላብጦ
አለካ ።
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