
ከም ሓድስ ናይ SSR ሳስክራይበር ናብዚ 
መንደር እንቋዕ ብደሓን መፃእኻ!

ሃብትና ብሓባር ንሓሉ!

ናይ መረዳእታ ወረቐት  
 
 
Tigrinja

ጓሓፍ መዓዝን ብኸመይን ንእክብ? 
ጓሓፍ ዝእከበሉ መዓልቲ እትነብረሉ ከባብን ዞን ይውስኖ፡፡
እዚ ዝምልከት መረዳእታ ኣብ reinhaldsverket.no ትረክብ፡፡ 

ጓሓፍ ኣብ ዝእከበሉ መዓልቲ እታ ናይ ጓሓፍ መኪና ኣብ ትሓልፈሉ 
መንገዲ ኣቐምጥ፡፡
ብኽብረትካ ናይ ጓሓፍ መቐመጢ ኣበይ ክተቐምጥ ከም ዘለካ 
እንተዘይፈሊጥካ ብስልኪ ርኸበና፡፡ 

ፕላስቲካት ብዝረኣይ ካሻ ተኣሲሩ ኣብ ጥቓ እቲ ናይ ጓሓፍ መቐመጢ 
ክቕመጥ ይግባእ፡፡
ብኽብረትካ እቲ ናይ ጓሓፍ መቐመጢ ከም ዘይመልአን መኽደን ከም 
ዝተዓፀየ ኣረጋግፅ፡፡
ናይ ገዛኻ ጓሓፍ ንምቕማጥ እኹል ዝኾነ ቦታ እንተድኣ ስኢንካ ካብ 
SSR ተወሳኺ ካሻ ክትገዝእን ጥቓ እቲ መቐመጢ ጓሓፍ ክተቐምጥ 
ትኽእል፡፡

ናይ ሃሪድ፣ ዩልስቲን፣ ሳንዲን ሂሮይ ምምሕዳር ከተማ ነባራይ ከም 
ምዃንካ፣ ብ SSR ናይ መንበሪ ገዛ ጓሓፍፍ ምምሕዳር ተጠቃማይ 
ኢኻ፡፡ ካብ ሓምለ 2019 ጀሚሩ ተረፍ መግቢ ብ14 መዓልቲ ዝእከብ 
እንትኸውን፣ ከምኡ ድማ ሃብትና ብሓባር ንሓሉ! ከም ሓድስ ናይ 
SSR ሳስክራይበር ናብዚ መንደር እንቋዕ ብደሓን መፃእኻ! ናይ 
መረዳእታ ወረቐት ኢንግሊዝኛ ተረፍ፣ ፕላስቲካትን ወረቓቕትን 
ብወርሒ ሓደ ግዘ ይእከቡ፡፡ ካልኦት ዓይነታት ጓሓፍ ናብ ፍሉይ 
መአከቢ ከባቢ ወይ ካብተን ሰለስተ SSR መአከቢ ገሓፋት ናብ 
ሓዲአን ክተምፅእ ትኽእል፡፡ 
 
SSR ማእኸል መአከቢ ጓሓፍ
ዓበይትን ናብ ናይ ጓሓፍ መቐመጢ ዘይኣትው ጓሓፋት ናብ ጓሓፍ መቐመጢ 

ማእኸል ክተምፅኦ ትኽእል፡፡ ናይ ገዛ ኣቕሑ፣ ኣምፑል፣ መፃሓፍ

ከምኡ ድማ ተመሳሰልቲ ካልኣይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝኽእሉ ኣቕሑ 

ዳግማይ ንምሻጥ ናብ ካልኣይ ግዘ ዝሽወጡ ሹቓትን ሕሳር ዕዳጋ ወይ ድማ 

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ለጥፎም፡፡  

ናይ ጓሓፍ መጉሓፊ ማእኸል ዝኽፈተሉ ሰዓት:  
ሳውንስማርክ (ዩልስቲንን ሃሪድ):
ሳማሪስቫዲት 20 6065 ዩሉስቲንቪክ
ሶኒ-ሓሙስ፡ 10am–5.30pm ከምኡ ድማ ኣርቢ:
8am–3pm

ኣብ ኢደት ዝርከብ ጋርደን ዌስት ኮሌክሽን 
(ወቕታዊ)፡ 
ሶኒ-ሓሙስ፡ 12pm–7.30pm ከምኡ ድማ
ዓርቢ 8am–3pm 

ሚጆሊስታዲኒስት (ሂሮይ)፡
ሚጆሊስታንዲስቫጂን 13፣ 6092 ፎስናቫግ 
ሶኒ-ሓሙስ፡ 12pm–7 pm ከምኡ ድማ ዓርቢ 8am–3pm 

ማይክልባስትሚራን (ሳዲ)፡
ማይክሊባስት 223, 6082 ጉሩስኪን 
ሶሉስን ሓሙስን፡2pm–7pm 

SSR ክትረክብ ትኽእል
ብቴሌፎን 70 00 70 50 ወይ
ኢሜል firmapost@reinhaldsverket.no



ተረፍወረቐት፣ ካርቶን ፕላስቲክ ኣቕሑ ጥርሙዝን ሓፂነ 
መፂን

ሓደጋኛ ጓሓፋትጫማን 
ክዳውንትን

ናይ ተኽልታት 
ጓሓፍ

ዝብስብሱ ጓሓፋት / 
ናይ ጓሓፍ ማእኸል

ዝተሰበሩ ደቀቕቲ 
ነገራት ናይ መኪና ጎማ

ስራሕቲ ዕንፀይቲ

መስትያት መስኮት

ናይ መብራህቲ 
ኣምፑላት

ባትሪ

ናይ መኪና ባትሪ

ቀለማትን ዘይትታት

ናይ ገዛ ኤሌትሪክ ኣቕሑ

ቲቪን ኮምፒተርን

ብኤሌትሪክ ወይ 
ባትሪ ዝሰርሑ ኣቕሑ

ክዳውንትን 
ጨርቃ መርቂ 

ፅሩያትን ንቑፃትን 
ክኾኑን

ኣብ ካሻ ክእሰሩ 
ይግባእ፡፡

ጥርሙዝ፣ ጥርሑ 
ጆግ

ኣናእሽተይ ታኒካታት፣ 
ሓፂነ መፂን

ካርቶናት

ወረቐት፣ ጋዜጣ፣ 
መፅሄት

ናይ መስተ ካርቶናት 
(ፃባን ናይ ጁስ ካርቶን)

ናይ ርግኦን ክሬማት 
መቐመጢ፣ ፕላስቲክ 

መስተይታት፣ 
ፅሩይ ፕላስቲክ 

ናይ ስጋ መቐመጢ 
ፕላስቲካትን 

ዝኣመሰሉ ፕላስቲክ 
መቐመጥታት፣ 

ዝተወድኡ ፕላስቲክ 
መስተይታት፡፡

ኣቕፁልቲ/ቀጣል 
ኣቕፁልትን 
ሳዕርታት

ናይ አተኽሊ 
ቅርንጫፋት

ደረቕ ፕላስቲክ/
ፕላስቲክ ናይ ገዛ ኣቕሑረሰሓት ነገራት

ናይ ፅርየት ፎጣ፣ ኮተን 
ናይ ፅርየት መሐለውን 

ተመሳሰልቲ ኣቕሑ

ናይ SSR ከተማታት ጓሓፍ ኣጓሓሕፋ መምርሒ 

ኤሌትሪክን 
ኤሌትሮኒክ ጓሓፍ

ናብ ዝረኣይ ካሸ 
ቅድሚ ምእታውካ 
እቲ መግቢ ኣፅሪኻ 

ኣንቅፆ፡፡

ዝተኣሰረ ካሻ ናብ 
ሓምለዋይ ሕብሪ 

ዘለዎ መጉሓፊ ኣእትዎ

ኣብቲ ሰማያዊ 
መኽደን ዘለዎ ኣእትዎ

ናብ ናይ ጓሓፍ መጉሓፊ ማእኸል ምውሳድፍሪቴክስ/UFF 
ኮንቴነራት

ኣብነት፡

ሓፂብካ ናብቲ ናይ 
ጥርሙዝ መአከቢ 

ኣእትዎ፡፡

ግራንድ ዌስት ኮሌክሽን 
ማእኸል/ናይ ጓሓፍ ማእኸል

ጫማ

ክዳውንቲ (ጃኬት፣ 
ቲሸርትን ተመሳሰልቲ 

ኣቕሑ)

ተረፍ መግቢ / 
ኦርጋኒክ ጎሓፍ

ተረፍ መግቢ/ ናይ 
ሸሓነ ተረፍ መረፍ፣ 
ናይ ኣሕምልቲ ቅላጥ

ናፒ

ዝተጠቀምካሉ ናይ 
ቡና መፃረይን ናይ ሻሂ 

ቀጠፍ

ቡና ሕብሪ መኽደን 
ኣብ ዘለዎን ኣብ 
ሓምላዋይ ካሻ 

ኣቐምጦ፡፡


