
ዛሬውኑ ቆሻሻን ማበስበስ ይጀምሩ!

የመንገድ ዳር  
ብስባሽን መሰብሰብ

ቀላል ነው፡፡ ከክፍያ ነጻ ነው፡፡

ማበስበስ ለምን አስፈለገ?
ማበስበስ የቆሻሻ መቅበሪያ ቦታዎች ላይ የሚጣል 

ቆሻሻን ይቀንሳል፡፡ የምግብ ትራፊዎች ወደ 

ማዳበሪያ እና ንጹሕ የሃይል ምንጭነት ይቀየራሉ፡፡

ይሙሉት፡፡ 
የማብሰያ ክፍልዎን የቆሸሻ ማጠራቀሚያ 
በሚበሰብስ ፌስታል ይሸፍኑት፡፡ ምግብ 
በሚያዘጋጁበትና በሚያጸዱበት ወቅት 
የቆሻሻ ማጠራቀሚያው ውስጥ የምግብ 
ትራፊዎችን ይጣሉ፡፡

ቀላል ነው! 

አቀማመጡን ያስተካክሉ፡፡  
ጋሪዎን ወደ መንገድ ዳር በማሽከርከር 
ቆሻሻ ለመሰብሰብና ሪሳይክል ለማድረግ 
ይጠቀሙ፡፡ 

በውስጡ ይጣሉት፡፡  
(እና ይቆልፉት) 
ፌስታሉን አስረው የመንገድ ዳር ጋሪዎ 
ውስጥ ይጣሉት፡፡ ነፍሳት እንዳይገቡ 
ለመከላከል ጋሪውን ይቆልፉት፡፡

ለተጨማሪ መረጃ፡  
 CambridgeMA.Gov/Compost

የማበስበስ ጠቃሚ መረጃዎች 
ክዳኑን ይዝጉት፡፡ 
ነፍሳት እንዳይገቡበት የመንገድ ዳር የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ክዳኑን 
ይዝጉት፡፡

በንጽሕና ይያዙት፡፡  
መጥፎ ጠረን እንዳይኖር ለመከላከል የምግብ ትራፊዎችን በየጥቂት 
ቀናት ወደ መንገድ ዳር የቆሻሻ ጋሪ ያራግፉ፡፡ ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን 
ና ጋሪውን እንዳስፈላጊነቱ በውሃ አለቅልቀው እንዲደርቁ ያድርጉ፡፡ 
የማብሰያ ቤት ቆሻሻ ማጠራቀሚያዎ ከሰሐን ማጠቢያ ጋር አይገናኝም፡፡

ምቹ አድርገው ይያዙት፡፡
ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን ካውንተሩ ላይ ወይም የማብሰያ ቤት ሲንኩ 
ስር ያስቀምጡት፡፡ 

ስልክ ቁጥር፡ 617.349.4800  ኢሜይል፡ Compost@CambridgeMA.Gov 



?

መበስበስ የማይችሉት ምንድን ናቸው? 

ማበስበስ የሚችሉት ምንድን ነው?

  የቤት እንስሳት ውጋጅ ወይም 

ዳይፐሮች 

 ከግቢ የሚወጣ ቆሻሻ 

 ፈሳሾች 

 የፕላስቲክ ከረጢቶች

CambridgeMA.Gov/Compost

ፍራፍሬ እና አትክልት 

ናፕኪኖች እና ሶፍት ወረቀት 

የተቆረጡ አበቦች የወተት ተዋጽኦ

ዳቦና እህሎች 

በተደጋጋሚ  
የሚቀርቡ ጥያቄዎች 
በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች  

1 ማበስበስ ለምን ያስፈልገኛል?
 ማበስበስ የቆሻሻ መቅበሪያ ቦታዎች ላይ የሚጣል ቆሻሻን 

ይቀንሳል፡፡ የምግብ ትራፊዎች ከቆሻሻችን ውስጥ 40% ድርሻ ያላቸው 
በመሆኑ፣ ትራፊዎችን ከቆሻሻ ማራቅ ከተማችን የቆሻሻ ቅነሳ ግቦችን 
እንድታሳካ ያግዛል፡፡

2 ነፍሳት እና መጥፎ ጠረኖች  
 ሊያሳስቡኝ ይገባል?

የመንገድ ዳር ጋሪው ከወፍራም ፕላስቲክ የተሰራ ሲሆን ተባዮች 
እንዳይገቡበት ለመከላከልም የሚያስችል መቆለፊያ ሊድ አለው፡፡  
የማብሰያ ቤት ቆሻሻ መጣያው አየር የሚያስገባ ሊድ ስላለው 
እርጥበትና ሙቀት በማስወጣት መጥፎ ጠረንን ይቀንሳል፡፡  

3 የሚበሰብስ ፌስታል  
 መጠቀም ያለብኝ ለምንድን ነው?

ማብሰያ ቤትዎ ውስጥ ባለው የቆሻሻ መጣያ ውስጥ የሚበሰብስ ፌስታል 
መጠቀም  ሁለቱም ቆሻሻ መጣያዎች ንጹሕና ደረቅ እንዲሆኑ ያስችላል፡
፡ አብዛኞቹ ነዋሪዎች ፌስታሉን በ3-4 ቀናት ውስጥ ይቀይራሉ፡፡ 
የሚበሰብሱ ፌስታሎችን ከየት ማግኘት እንደሚቻል መረጃ ለማወቅ፣ 
ቀጣዩን ድረ ገጽ ይጎብኙ፡ CambridgeMA.Gov/Compost 

4 የቆሻሻ አወጋገድን እጠቀማለሁ፡፡   
 ከዚህ ይልቅ ማበስበስ አለብኝ?

ወጪው ከፍተኛ የሆነ የቆሻሻ መተላለፊያ ቱቦ መጨናነቅን ለመቀነስ 
ሲባል ነዋሪዎች ቆሻሻን እንዲያበሰብሱ አጥብቀን እንመክራለን፡፡ 

5 ሌሎች ማህበረሰቦች  
 ቆሻሻን ያበሰብሳሉ?

አዎ! Seattle፣ San Francisco እና New York ጨምሮ በርካታ 
ከተሞች ቆሻሻን ማበስበስ ጀምረዋል፡፡ ከምብርጅ ደግሞ በ New 
England ውስጥ ከተማ አቀፍ የብስባሽ ማሰባሰብ ስራን በመሪነት 
እየተገበረች ነው፡፡

የሻይ ከረጢቶች፣ የቡና መያዣዎችና ማጣሪያዎች 

ስጋ፣ አጥንት እና የዕንቁላል ሽፋን 


