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ና   ይ       ገ   ዛ       ጓ    ሐ    ፍ        ም   ፍ   ላ   ይ

ሕውስዋስ ጓሐፍ
• ፕላስቲክ ኣቑሑ

• ረሳሕ ባኮ፣ ወረቓቕትን መዓሸግ ፕላስቲክ።

• ናይ ህያብ፣ መዓሸግን መጠቕለሊ ወረቐት

• ፍርያት ጽርየት

• ዘይንጥቀመሎም ክዳውንቲ፣ ጫማታትን 
ኣጭርቕቲ ቤት

• መትሐዝ ዶሮናን ጐሐፍ ምጽራይ

• ሽጋራን ሐሙኹሽትን 

• ማስቲካ

• ናይ እንስሳ ዘቤት መሸኒ ሑጻ

• ንኣሽቱ ናይ ዕንጨይቲ ጓሐፍ

እቲ ጓሐፍ ናብ ገዛውቲ  መጉሐፊ ጓሐፎ

ጓሐፍ መግቢ
• ተረፍ መረፍ

• ፍሩታን ኣሕምልትን ቅራፍ

• ዳካ ቡን፣ ሻሂ ከረጢት

• መንቀጽ ወረቐት

• ኣትክልቲ

ፈሳሲ ድፍኣዮ። ጓሐፍ መግቢ ቅድሚ እንዳ ጓሐፍ 
ምድርባይካ ኣብ መጉሐፍ ወረቐት የእትዎ።  

እቲ ጓሐፍ ናብ ገዛውቲ መጉሐፊ ጓሐፎ

ፕላስቲክ መዓሸጊ
ፕላስቲክ   

ከም ኩባያ ሩግኦ፣ መዓሸግ 

ስጋን 

ፋርማጆን 

• መሕጸብ ሳምናን ሻምፖ 

መዓሸጊ

• ፕላስቲክ ጥርሙዝ፣ ጀሪካንን ዓታሩን 

• ጐማታት፣ ቦርሳታትን መጠቕለልን

ጹሩይን ንቑጽን መዓሸጊ ጥራይ ። መኽደኒ፣ መዕጸውን  
ሻምብቆን ካብ መዓሸጊ ምልጋስ።  ረሰሐት መዓሸጊ ኣብ 
ሕውስዋስ ጓሐፍ  ጓሐፎ። 

እቲ ጓሐፍ ናብ ገዛውቲ መጉሐፊ ጓሐፎ

ሐጻውን
• ታኒካ ሐጺን፣ መኽደንን 

መዕጸውን

• ኣሉሚኒዮም

• ዕንጨይትን ዛዕጐላትን

• ጥርሑን ንቑጽን ታኒካ 

ቀለም 

• ብሐጺን ዝተሰርሑ

ጥርሑን ጽሩይን መዓሸጊ ጥራሕ። 

ዓበይቲ ጓሐፍ ሐጻውን ናብ ሙፈላለይን ከም ብሐድሽ 

ምጥቃም ማእከል ወይ ንኣሽቱ ጓሐፍ ማእከል ውሰዶ።

     

ጥርሙዝን ሰራሚክን
• ኣቑሑት ጥርሙዝንናይፎርኖ

• ስራሐት ካይላን ሰራሚክን

• ክሪስታልን ኦፓልን

• መሳኹትን መስትያታትን

እቲ ጓሐፍ ናብ ገዛውቲ መጉሐፊ ጓሐፎ
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METSÄSAIRILA

ባኮ
• ናይ ጸባን ጹማቕን ባኮ

• ናይብሽኮቲ፣ ሐሩጭ፣ ፒዛ ባኮ

• መሸፈን መዓሸጊ መስተ

• ሳጹናት ካርቶን

ዝረስሑ መዓሸግቲ ለቕልቆ። ጨፍሊቕካ ዓሽጐ። 

እቲ ጓሐፍ ናብ ገዛውቲ መጉሐፊ ጓሐፎ

ወረቐት
•ጋዜጣን መጽሄታትን

• ሬክላም

• ጶስጣ

• ኮፒን ፕሪንት

ወረቐት

• ፖስት ካርድ

• ዝርዝር ፍርያትን መጻሕፍትን 

ወረቓቕቲ ብዝርዝሩ ናብ መኣከብ  ጓሐፍ ውሰዶ።

መተሐሐዚ ወረቐት ሐጺን ምልጋስ ኣየድልን። 
ካብ መጽሐፍ ዝደረቐ ወይ ፕላስቲክ ዘለዎ ክዳን 
ኣልግሶ።

እቲ ጓሐፍ ናብ ገዛውቲ መጉሐፊ ጓሐፎ

ሐደገኛ ጓሐፍ
• ተሪር ዘይኮነ ቀለም፣ ኮላንመለመጺ ጓሐፍን 
ናታቶም መዓሸጊ ታኒካን

•ዝተጠቐምናሎም ዘይትታትን ጓሐፍ ዘይትን   

(ንምሳሌ ትራሰል) 

መዝቆቒ ዘይቲ

• መሕቀቒ ከም ተርፐንቲን፣ ቲነርን ኣሰቶን 

• ናይ ማካይንን ስራሕ ማሽንን ባተሪ 

• መከላኸሊ ኣትክልትን ጸረ-ባልዕን ናቶም መዓሸግን

• መሸፈን ዕንጨይትን ዝልከ ፈሳስን

• መርዝታትን ጸረ-ነፍሳት 

• ኣብ ሐድሽ ዓመት ነምክኾሐጺን

ጓሐፍ ናብ መፋላለይ ማእከል ውሰዶ

ኣቑሑት ኤለትሪክ
• ኩሎም ብሶኬት፣ ብዓቢ ወይ ንእሽተይ ባተሪ 

ዝሰርሑ ኣቑሑት

• ፍሪጅ፣ ፍሪዘር 

• ተለቭዥን፣ ኮምፒዩተር

• ኢሙሪ፣ መፍልሕ ቡን፣ ተለፎን፣ ራድዮ

ጓሐፍ ናብ መፋላለይ ማእከል ውሰዶ

•ፍሎረንስቱቦታት፣ቆጠብቲ ሐይሊ ሉቸታት፣ ለድ 
ብርሃን

ጓሐፍ ናብ ዝሽየጠሉ ድኳናት ውሰዶ


