
ምእካብ ናይ ዘቤታዊ ጐሓፍኩም ክቕየር እዩ

ካብ 1 ጥሪ 2020 ጀሚሩ ምእካብ ጐሓፍ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት [Bronckhorst] ክቕየር እዩ፣ ከምኡ እውን

ሓደስቲ መጠን ክፍሊታት ተግባራውያን ክኾኑ እዮም።

ንሕና ኣብ ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት ጐሓፍና ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ገይርና ንፈላልዮም ኢና። እዚ ዘላቒነት ንዘለዎ

መጻኢ ኣገዳሲ እዩ። ንስኹም ንኣብነት ዝኣረገ ወረቐት፣ ፐይ.ኤም.ደይ PMD (ፕላስቲካዊ መዐሸጊታት፣ ታኒካን መዐሸጊታት

ዝስተዩን)፣ ኸይ.ኤፍ.ተይ GFT (ናይ ፍሩታን ኣሕምልትን ቅራፋትን ተረፍ መግብን ከምኡ እውን ጐሓፍ ጀርዲንን)፣ ጥርሙስን

ዓለባን ፈላሊኹም ከተረክብዎ ትኽእሉ። ንሕና ብኸምዚ ኣገባብ፣ ንኣከባቢ ክጎድእ ዝኽእል ተረፍ ጐሓፍ፣ ብዝተኻእለ መጠን ከም

ዝጎድል ንገብር። ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት ነዚ ጐሓፍ ንምእካብን ዳግም ንምምስራሕን ልዑል ዝኾነ ወጻኢታት ስለ

ዘጋጥሞ፣ ከምኡ እውን ካብ ጐሓፍ ዝርከብ ኣታዊ ስለ ዝጎደለን፣ ካብ 1 ጥሪ ጀሚሩ እቲ ምእካብን መጠን ክፍሊታትን ክቕየሩ

እዮም።

እንታይ ክቕየር እዩ?

1 ካብ ሕጂ ንደሓር ተረፍ ጐሓፍ ባዕልኻ ወሲድካ ምድርባይ

ካብ ጥሪ 2020 ጀሚሩ፣ ኩሎም ነበርቲ ተረፍ ጐሓፎም ናብ ናይ ትሕቲ ባይታ ኮንተይነራት ብምውሳድ ክጉሕፍዎ እዮም።

ንስኹም ነቶም ኮንተይነራት ብናትኩም ታሴራ ኣከባቢ ማለት ሚልዪፓስ [milieupas] ክትከፍትዎም ትኽእሉ። ንስኹም ኣብ

ነፍስወከፍ ምስንዳው፣ ሓደ ናይ 60 ሊትሮ ናይ ጐሓፍ ከረጺት ክትድርብዩ ትኽእሉ፣ ከምኡ እውን € 2,03 መጠን ክፍሊት

ትኸፍሉ። ብተወሳኺ ነፍስወከፍ ስድራ ቤት ወይ ገዛ ኣብ ዓመት ሓደ ቐዋሚ ክፍሊት ይኸፍል (€ 116,40 ኣብ 2020)።

እቶም ተረፍ ጐሓፍ ዝሓዙ ሓምዂሽታይ ኮንተይነራት ካብ 20 ክሳብ 24 ጥሪ 2020 ኣብ ዘሎ ሰሙን ንመወዳእታ ግዜ ባዶ

ክግበሩ እዮም። እዚ ኣብ ጥሪ ዝግበር ናይ መወዳእታ ባዶ ምግባር ብነጻ እዩ። ድሕሪኡ ናትኩም ሓምዂሽታይ ኮንተይነር ክውሰድ

እዩ። ኣብ ወርሒ ጥሪ እቲ ናይ ምውሳድ ዕለት መዓስ ምኻኑ ዝሕብር ደብዳቤ ክትቕበሉ ኢኹም።

ምዕቓብ ሓምዂሽታይ ኮንተይነር

ዝደለየ ሰብ ነቲ ሓምዂሽታይ ኮንተይነር ክዕቕቦ ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግን ነዚ ኣዝዩ ብዙሕ ተወሳኺ ክኸፍል ኣለዎ፡ ተወሳኺ

110 ኤውሮ ኣብ ዓመት። ከምኡ እውን እቲ ኩሎም ነበርቲ ክኸፍልዎ ዘለዎም ቐዋሚ ክፍሊትን፣ ኣብ ነፍስወከፍ ባዶ ምግባር

ዝኽፈል መጠን ክፍሊትን ክትከፍሉ ኣለኩም (መጠን ክፍሊታት ተመልከቱ)። ንኣማራጺ ኮንተይነር ብዝምልከት ክሳብ 15 ታሕሳስ

2019 ብመንገዲ www.inzamelingbronckhorst.nl ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 0900 – 9552 ንምምዝጋብ ይከኣል እዩ።



ንስኹም ነዚ ንምግባር፣ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስትን ሲርኩሉስ-በርከልን [Circulus-Berkel]

ዝተቐበልኩሞ ደብዳቤ ዝርከብ ውልቃዊ ኮድ ከድልየኩም እዩ።

ኮንተይነር ክንክን

ብእግሪ ንምንቕስቃስ ጸገም ዘለዎም ወይ ብሰንኪ ሕክምናዊ ምኽንያታት ነቲ ሓምዂሽታይ ኮንተይነር ክዕቕብዎ ዝደልዩ ነበርቲ፣

ነቲ ሓምዂሽታይ ኮንተይነር ምጥቓም ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም። ንሕና ነዚ ኮንተይነር ክንክን ኢልና ንጽውዖ። ስለዚ ንስኹም

ብዛዕባ እዚ እቲ ናይ € 110,- ተወሳኺ ቐዋሚ ክፍሊት ኣይትኸፍሉን ኢኹም። እቲ ኩሉም ስድራታት ወይ ገዛታት ኣብ

ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት ክኸፍልዎም ዘለዎም ሓፈሻዊ ቐዋሚ ክፍሊትን፣ መጠን ክፍሊት ናይ ነፍስወከፍ ባዶ ምግባርን

ግን ክትኸፍሉ ኢኹም (መጠን ክፍሊታት ተመልከቱ)። እቲ ምምሕዳር ከተማ ንናትኩም መመልከቲ ክግምግሞ እዩ። ንኮንተይነር

ክንክን ብዝምልከት ብመንገዲ ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት: www.bronckhorst.nl/zorgcontainer ወይ ብቁጽሪ

ተሌፎን (0575) 75 02 50 ንምምዝጋብ ይከኣል እዩ።

2 ፐይ.ኤም.ደይ PMD (ፕላስቲካዊ መዐሸጊታት፣ ታኒካን መዐሸጊታት ዝስተዩን) ካብ

ገዛኹም ምውሳድ ብክፍሊት፣ ባዕልኻ ወሲድካ ምድርባይ ብነጻ

ካብ 1 ጥሪ ጀሚሩ፣ እቲ ፐይ.ኤም.ደይ PMD (ፕላስቲካዊ መዐሸጊታት፣ ታኒካን መዐሸጊታት ዝስተዩን) ዝሓዘ ናትኩም ኣራንሾኒ

ኮንተይነር ኣብ መንገዲ ምቕማጥ ብነጻ ኣይክኸውንን እዩ። ናትኩም ኮንተይነር ባዶ ከም ዝኸውን ኣብ እትገብሩሉ ነፍስወከፍ ግዜ €

1,54 ክትከፍሉ ኢኹም (መጠን ክፍሊት 2020)። ፐይ.ኤም.ደይ PMD (ፕላስቲካዊ መዐሸጊታት፣ ታኒካን መዐሸጊታት

ዝስተዩን) ናብ መረከቢ ነቑጣታት ኣከባቢ ማለት ሚልዪፓርክ ባዕልኻ ወሲድካ ምድርባይ ግን ብነጻ ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ናትኩም

ኣራንሾኒ ኮንተይነር ክእለይ ዲኹም እትደልዩ? ስለዚ እንተደንጎየ ክሳብ 15 ታሕሳስ 2019 ብመንገዲ

www.inzamelingbronckhorst.nl ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 0900 – 9552 ተመዝገቡ። ንስኹም ነዚ ንምግባር፣ እቲ ኣብ

ወርሒ ሕዳር ካብ ምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስትን ሲርኩሉስ-በርከልን ዝተቐበልኩሞ ደብዳቤ ዝርከብ ውልቃዊ ኮድ

ከድልየኩም እዩ።

http://www.bronckhorst.nl/zorgcontainer


3 ሓድሽ ስርዒት ምእካብ ቀጠልያ ኮንተይነር

ጐሓፍ ኣሕምልቲ፣ ፍሩታታትን ጀርዲንን (ኸይ.ኤፍ.ተይ GFT)፣ ካብ 1 ጥሪ ጀሚሩ ኣብ እዋን ሓጋይ ሓደ ግዜ ኣብ 4 ሳምንታት

ከም ዝእከብ ክግበር እዩ። እዚ ኣብ እዋን ክረምቲ እዚ ኣብ ነፍስወከፍ 2 ሳምንታት ክኸውን እዩ። ናትኩም ናይ ምእካብ ዕለታት

ኣብ ኣፕሊኬሽን [app]፣ ከምኡ እውን ኣብ ዲጂታላዊ ዓውደ-ኣዋርሕ ናይ ሲርኩሉስ-በርከል ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ክትረኽብዎ

ትኽእሉ ኢኹም።

4 ምሕባር ቤስት-ታስ [BEST-tas]

ብቤስት-ታስ መጻሕፍቲ፣ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት፣ መጻወቲ ኣቑሑትን ዓለባን ብነጻ ከም ዝእከቡ ይግበር። ናትኩም ዝመልአ

ቤስት-ታስ ከም ዝውሰድ ክትገብሩ እንተድኣ ደሊኹም፣ ካብ 1 ጥሪ 2020 ጀሚሩ ብዛዕባ እዚ ኣቐዲምኩም ብመንገዲ ኣፕሊኬሽን

[app] ወይ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሲርኩሉስ-በርከል ክትሕብሩ ኣለኩም።

ንስኹም ቤስት-ታስ ብመንገዲ www.best-tas.nl ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ካብ ህንጻ ምምሕዳር ከተማን ካልኦት

መውሰዲ ነቑጣታትን ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።



5 ሓደስቲ መጠን ክፍሊታት

ካብ 1 ጥሪ 2020 ጀሚሩ ናይ ጐሓፍ መጠን ክፍሊታት ክቕየሩ እዮም። ተረፍ ጐሓፍ ባዕልኻ ወሲድካ ምድርባይ ንዓኹም እቲ

ዝሓሰረ ኣማራጺ እዩ።

ቐዋሚ ክፍሊት ኣብ ዓመት 2019 2020

ቐዋሚ ክፍሊት ሓፈሻዊ € 84,96 € 116,40
ተወሳኺ ቐዋሚ ክፍሊት ናይ ኣማራጺ ሓምዂሽታይ
ኮንተይነር - € 110,00

ተቐያያሪ መጠን ክፍሊት ኣብ ነፍስወከፍ ምስንዳው ወይ
ኣቕርቦት 2019 2020

ናይ ትሕቲ ባይታ ኮንተይነር ተረፍ ጐሓፍ (ከረጺት 60
ሊትሮ)

€ 2,00 € 2,03

ሓምዂሽታይ ኮንተይነር 80 ሊትሮ € 6,82 € 6,92

ሓምዂሽታይ ኮንተይነር 140 ሊትሮ € 11,93 € 12,10

ሓምዂሽታይ ኮንተይነር 240 ሊትሮ € 20,46 € 20,76

ቀጠልያ GFT ኮንተይነር 80 ሊትሮ € 0,86 € 0,87

ቀጠልያ GFT ኮንተይነር 140 ሊትሮ € 1,52 € 1,54

ቀጠልያ GFT ኮንተይነር 240 ሊትሮ € 2,59 € 2,63

PMD ባዕልኻ ናብ መኣከቢ ኮንተይነር ወሲድካ
ምድርባይ

ብነጻ ብነጻ

ኣራንሾኒ PMD ኮንተይነር 240 ሊትሮ ብነጻ € 1,54

ኮንተይነር ወረቐት 140 ወይ 240 ሊትሮ ብነጻ ብነጻ

ቤስት-ታስ [BEST-tas] ብነጻ ብነጻ

ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት

ናተይ ሓምዂሽታይ ኮንተይነር ንኣብነት ንመኸዘኒ ዕንጨይቲ ንኽጥቐመሉ ክዕቕቦ ይደልይ እየ። ይከኣል ድዩ?

እወ፣ ይከኣል እዩ። ናትኩም ሓምዂሽታይ ኮንተይነር ብዘይ ወጻኢ ክፍሊት ክትዕቕብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚ 15 ታሕሳስ

ብመንገዲ www.inzamelingbronckhorst.nl ተመዝገቡ ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 0900 – 9552 ናብ ሲርኩሉስ-በርከል

ደውሉ። ኣስተውዕሉ፡ ካብ 1 ለካቲት 2020 ጀሚሩ እቲ ኮንተይነር ተፈፍ ጐሓፍ ኣብ መንገዲ ንምቕማጥ ክትጥቐሙሉ

ኣይትኽእሉን ኢኹም፣ ምኽንያቱ እቲ ኣብቲ ኮንተይነር ዝርከብ ኤለክትሮኒካዊ-ጽላት [chip] ከም ዘይነጥፍ ክግበር ስለ ዝኾነ።



ኣነ ታሴራ ኣከባቢ ማለት ሚልዪፓስ [milieupas] የብለይን። እንታይ ክገብር ይኽእል?

ንስኹም ነቲ ናይ ትሕቲ ባይታ ናይ ተረፍ ጐሓፍ ኮንተይነራት ንምኽፋት ታሴራ ኣከባቢ ማለት ሚልዪፓስ [milieupas]

ከድልየኩም እዩ። ከምኡ እውን በዚ ገይርኩም ናብቲ ኣብ ዱስበርኽ [Doesburg]፣ ዲቲኸም [Doetinchem]፣ ከምኡ እውን

ዙትፈን [Zutphen] ዝርከቡ ቀጽሪታት ዳግመ ምምስራሕ ናይ ምእታው ተኽእሎ ክትረኽቡ ኢኹም። ነፍስወከፍ ስድራ ወይ ገዛ

ሓደ ታሴራ ኣከባቢ ማለት ሚልዪፓስ ክህልዎ ይግባእ። እንተድኣ ታሴራ ኣከባቢ ማለት ሚልዪፓስ (ኣብዚ እዋን) ዘይብልኩም

ኮይኑ፣ ንሲርኩሉስ-በርከል ተወከሱ፣ ስለዚ ሓደ ብነጻ ኣብ ገዛኹም ክትቕበሉ ኢኹም።

ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ስርዓት ሕድገት ክፍሊት ኣሎ ድዩ?

እወ፣ ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት፣ ንስኹም (ከፊላዊ) ሕድገት ክፍሊት ንኽግበረልኩም፣ ናብቲ ምምሕዳር ከተማ

ብሮንክሆርስት ምስኡ ምትእስሳር ዘለዎ ቤት-ጽሕፈት ግብሪ ምምሕዳር ከተማ ኸይ.በይ ትወንተ [GBTwente] ምሕረት ናይ

ጐሓፍ ግብሪ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ኣብ www.gbtwente.nl ተመልከቱ ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 053 - 48

15 889 ደውሉ።

ገና ሕቶታት ኣለውኹም ድዮም?

 ብዛዕባ ኮንተይነር ክንክን ንዝምልከት ሓበሬታ ንምምሕዳር ከተማ ብሮንክሆርስት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም፡

www.bronckhorst.nl/zorgcontainer ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 0575 - 75 02 50 ደውሉ።

 ብዛዕባ ሕድገት ክፍሊት ንዝምልከት ሓበሬታ ንኸይ.በይ ትወንተ [GBTwente] ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም፣

www.gbtwente.nl ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 053 - 48 15 889 ደውሉ።

 ብዛዕባ ኩሎም ካልኦት ሕቶታት ዝምልከቱ፣ ንሲርኩሉስ-በርከል ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ብምምሕዳር ከተማ

ብሮንክሆርስት ብዝተዋህበና ዕማም መሰረት ዘቤታዎ ጐሓፍ ናይ ምእካብ ሓላፍነት ዘለና ኢና። ቤት-ጽሕፈትና ኣብ

መዓልታት ስራሕ ካብ ሰዓት 08፡00 ክሳብ ሰዓት 17.00 ክፉት እዩ። ብመንገዲ ቁጽሪ ተሌፎን 06 - 10 50 73 00

ናይ ዋትስኣፕ [WhatsApp] መልእኽቲ ስደዱልና ወይ ብቁጽሪ ተሌፎን 0900 - 9552 ደውሉ (ንቡር ናይ መደወሊ

ክፍሊት፣ ተወሳኺ ክፍሊት የብሉን)።

www.inzamelingbronckhorst.nl

http://www.bronckhorst.nl/zorgcontainer
http://www.gbtwente.nl/
http://www.inzamelingbronckhorst.nl/

