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ETHIOPIAN

በመንገድ ዳርቻ ሪሳይክሊንግ
በርሚሎች 
ባዩ ማጠራቀሚያዎች (ባዶ)
የአልሙኒየም ቆርቆሮዎች፣ ሳህኖች እና መጠቅለያዎች 
ጠርሙዝ እና ጠርሙዝ መሳይ መያዣዎች  
የብረት ማጠራቀሚያ 
የወተት ካርቶን እና የጁስ መያዣዎች
ትላልቅ ኘላስቲኮች (ባልዲዎች፣ የላውንደሪ ባስኬቶችና፣ 
አሻንጉሊቶች) 
ጠንካራ የኘላስቲክ መያዥዎች 
በማዞር የሚከፈቱ መያዣዎች (የድንች እና የአቾሎኒ 
መያዣዎች) 

 

ወረቀቶች  
መፀሐፍት (የተገነጠሉ ጠንካራ ሽፋኖች) 
የካርቶን ሳጥኖች 
የቡና ስኒዎች 
የቀዝቃዛ ምግቦች መያዣ ካርቶን  (ከተገነጠሉ) 
የካርቶን ወረቀት (የስንዴ መያዣ፣ ጥቅል)  
የስልክ መውጫ እና የሚጣሉ ደብዳቤዎች (የነጻ 
ናሙናዎችን ያንሱ) 
የኘዛ መጠቅለያ (ያለምግብ ባዶ) 
ጋዜጦች እና ማስታወቂያዎች
መጽሔቶች እና ካታሎግ
የወረቀት ሻንጣዎች 
የተቀዳደዱ ወረቀቶች (በፕላስቲክ ወይም በወረቀት 
ሻንጣዎች) 
ነጭና ባለቀለም ወረቀቶች (ስቴኘለር የወቀት መያዥዎች) 
የመጠቅለያ ወረቀት 
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ቆሻሻ
ኘላስቲክ መያዣ
ስትሮይ ፎም
የምግብ ትርፍራፊ
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የቀለም መያዣ ያልሆነ  
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ፎቶ ግራፎች ወይም ብሉፕሪንትስ
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VCR ወይም የካሴት ሪከርደር ቴኘ 
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