ኣፈላልያ ጞሓፍ

Tigrinja

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap ዝበሃሉ ማሕበር ኣከብቲ ጞሓፍ ን ኣወሳስዳ ጎሓፍ ኣብ Eidskog,
Kongsvinger, Sør-Odal ን Nord-Odalን መደብ ከውጹሉን፣ ከመዓራርይዎን ከማዕብልዎን ሓላፍነቶም እዩ።
ኣብዚአን ኣርባዕተ ምምሕዳራት ዝጠቀስናየን ትውንኖ ገዛ ወይ ቁሸት እንተ ኣለካ ምሳና ተመዝጊብካን ውዕን ውን ኣለካ።
ጎሓፍ ኣብ መበል 14 መዓልቲ እዩ ዝውሰድ።
ጥርሙዝን ቪትሮታትን ሓጺንን ኣብ ዘድሊ እዋን ከምቲ ኣብ ፕላን ተጻሒፉ ዘሎ ይውሰድ። ወረቓቅትን ናይ ጎሓፍ ጎማን ኣብ 4ይ ሰሙን ይውሰድ።
ኩሉ ጎሓፍ ሰዓት 06.00 ናይ ንግሆ ኣብቲ ዝውሰደሉ መኣልቲ ተቀሪቡ ክጸንሕ ኣለዎ። ጞሓፍ ዝውሰደሉ መዓልቲ ከኣ ኣብ ካለንደር ክትረክብዎ ትኽእሉ።
ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከኣ ዝኾነ ዓይነት ጎሓፍ ኣብቲ ንኸፍተሉ እዋናት መጺእኩም ከተረክቡ ትኽእሉ።
ሓሙኹሽታዊ ሕብሪ
ዘለዎ መኽደን

ቡናዊ መኽደን

ሰመያዊ መኽደን

ጎማ ናይ ጎሓፍ

አ. ጎሓፍ

በ. ቨትሮታትን
ሓጻዊንን ዝጎሓፍ

ሰ. ወረቐት ፣ ባኮ ፣
መስተዪ ካርቶናት

ደ. ንኣሽቱ ጎማታት
መትሓዚ መግቢ

አ, ሓደገኛ ዝኾኑ
ጎሓፍ

ፈ፣ ናይ አለክትሪክ
ንብረት ዝጎሓፍ

ገ፣ ክዳውንትን
ጫማን

ሀ። ዓበይቲ ንብረት

ርስሓት መግቢ (ዝጎሓፍ
ተረፍ መግቢ)

ብዝሑል ማይ ክልቅለቅ
ኣለዎ

ጋዜጣታት ፣ ናይ ረክላም
መጋዚናት

ብዝሑል ማይ ክልቅለቅ
ኣለዎ

ቦያ፣ ሕብሪ

ኮምፑተራት

ክዳውንቲ

ዘይቲ ናይ መግቢ

ተረርቲ ብጎማ ዝተሰርሑ
ነገራት ከም መሕጸቢ
ኣቅሑት፣ መጻወቲ ቆልዑት

ናይ ማልማላታ ጥርሙዝ

ጫማ

ንብረት ገዛ

ሓዊ ዝጻወር ጣሳ፣ ሸራሚክ

ናይ ወይኒ ፣ ዘይቲ ዓሳ፣ ናይ
ቀመማት ጥርሙዝ

ናይ ኣብ ባኒ ዝልከ መትሓዝን
ናይ ሆትዶግ (ግዕዝም)

ጎሓፍ ዝጎሓፈሉ ቦታ

ገመድ ናይ አለክትሪክ
ኩሎም ዓይነታት ባተሪ

መጽሓፊ ወረቓቅቲ

ተለፎናት፣ ሞባይላት
ባኮታት

ንርግኦን ጥሑን ስጋን
ዝሕዝ ባኮታት

ሽጛሞኖታት

ስብሒ መጽረዪ ፈሳሲ
ከም White sprit, aceton
ዝበሃሉ

ጎማ እግሪ ማኪና

መንቀጺ ጸጉሪ (ፎን)
ዲያፐር (መከላኸሊ ሽንቲ
ቆልዓ )

ኣለሚኒዩም መሸፈኒ
መግቢ

ናይ ሰሓቢት ደሮና ክረጺት

ብኣለሚንዩም ዝተሰርሐ
መትሓዚ መግቢ (ናይ
ሓደ ጊዜ)

መጽሓፍቲ

ናይ ዕሹግ ደርሆ ዝሕዝ
ባኮታት

መጋረጃታት

ተረፍ ዘይቲ

ናይ ዕንቸይቲ ንብረት

ናይ አለክትሪክ ንብረት

ናይ ፒሳ መትሓዚ ካርቶን ፣
ናይ ኮርንፍለክስ ባኮ

ማስትሽ

ናይ ችፕስ መትሓዚ ባኮ

ሓጺን
ኣንሶላታት
መጻወቲ በለክሪክ
ዝተሰርሑ

ንናይ ልደት ህያብ መሸፈኒ
ወረቀት፣ ከምኡ እውን
ብሓፈሻ ናይ ህያብ መሸፈኒ
ወረቀት

መትሓዚ ናይ ለስላሳ ወይ
ቢራ ብዘይ ናት ትሕጃ

ናይ እንቓቑሖ ባኮ

ናይ ቡን ጎማታት

ክሎሪን (በረኪና)

ናይ ጎማ ኮራሲ
መቀምቀሚ ማሽን

ድሙ ኮፍትብሉሉ/ትሸነሉ
ሑጻን ናይ ከልቢ ቐልቀል
ተልዕለሉ ጎማን

ፈሓምን ሓምኹሽትን
(ዝዘሓለ )

ዝኣረገ ወይ ዝተበላሸወ
ክዳውንትን ጫማን
ቆርበትን

መኽደን ናይ መልማላታን
መኽደን ሓጺን ናይ ዝኾነ
ጥርሙዝ

መስተዪ ካርቶናት

ናይ ከትቸፕን ሰነብን
መትሓዚ ጎማታት

ናይ ፊፍ ዝቢል መጽረዪ
ጎማታት

ብኣለሚንዩም ዝተሰርሑ
ነገራት ከም ካቭያር (ኣብ
ባኒ ዝልከ)

ቡስጣ

መትሓዚ ፍዮሪ ብጎማ

ብርቱዕ ናይ ከሚካል
ፈሳሲታት

ታኒካታት

ባኮ ናይ ዝተወደአ ሶፍቲ

\ዝተሰርሀ

ናይ ኣገልግሎት ተለፎና 6290180 እዩ።
ካብ ሶኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ 8.30 -15.00 ደዊልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ
ተለፎን 62960180, ፋክስ ከኣ 62960190 እዩ
ወይ ከኣ ብኢመይል post@gir.no
ከምኡ እውን ናይ ኢንተርነት ኣድራሻና www.gir.hm.no

ሰዓት

ፍነስትራታት

ኩሉ ናይ አከክትሪክ
ንብረት ገዛ

መዐሸዊ አዩ

ልቺ ወይ ኣምፑል

መሸፈኒ ምድሪ ቤት
(ማተነላ)

ካብ ኣብ ታሕቲ ተጠቂሶም ዘለዉ ነገራት እንተ ኣጋቲሙ ድማ ንገሩና
• እንተ ጎሓፍ ምውሳድ ረሲዕና (ምድዋል አንተደንጎየ ኣብ ውሽጢ ሰሙን)
• እንተ ናይ ጎሓፍ መትሓዚ ጸገም እንተለዎ
• ጎሓፍ መዓስ ከም ዝውሰድ ዝሕብር ካለንደር እንተ ኣድልይኩም
• ነቲ ዘለኩም ውዕል ክትቅይሩ እንተ ደሊኹም ወዘተ……

