
የምግብ ትራፊዎችን ወደ ኮምፖስት ለመቀየር መጣል 
ይፈልጋሉ? 

 

ስለዚህ ሀብት ይወቁ። 
ነዋሪዎች የምግብ ትርፍራፊዎቻቸውን ቅዳሜና እሁድ ቅርብ ወደሆናቸው ስፍራ መውሰድ ይችላሉ። 
የምግብ ትርፍራፊ፣ ልክ እንደ ፍራፍሬና የአትክልት ልጣጮች፣ ወደ ኮምፖስት ሊቀየሩ ይችላሉ። 
ኮምፖስት በንጥረ ነገሮች የዳበረና የአትክልት ስፍራን ለመንከባከብና ለእርሻ ስራ እንደ ማዳበሪያነት አፈር 

ላይ ሊደረግ ይችላል። እኛ—የዲሲ መንግስት— ኮምፖስት የሚሆነውን የእርስዎን የምግብ ትርፍራፊ 

በዲስትሪክቱ ውስጥ ባሉ 10 ቦታዎች ሰብስበን ለእርስዎ ኮምፖስት እናደርገዋለን። በቤትዎ ኮምፖስት 
ማድረግ ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ ነገር ግን የምግብ ትርፍራፊዎችዎን ለመቀነስ አሁንም ከፈለጉ ይህ 
ፕሮግራም ሊረዳዎት ይችላል። 

  

ይህ ፕሮግራም የምግብ ትርፍራፊ መጣያ (Food Waste Drop-Off) ይባላል እንዲሁም የቀረበው 

በዲሲ የህዝብ ስራዎች መምሪያ (DC Department of Public Works) ነው። 
 

 

ብቁ መሆንዎን ያጣሩ።  
ዲሲ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

  
የንግድ ኮምፖስት አንቀበልም። 
 

ይሳተፉ።  
1. ፍራፍሬዎን እና የተክሎች ቁርጥራጮችን፣ የቡና እርሻዎችን፣ የእንቁላል ቅርፊቶችን፣ የእንቁላል 
ዛጎሎችን እና ትናንሽ የቤት እፅዋቶችን በታሸገ መያዣ ውስጥ ይሰብስቡ፡፡ አንድ ነገር ኮምፖስት 
ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ካልሆኑ፣ የምንቀበላቸውን የእኛን ሁሉንም ዝርዝሮች ማየት ይችላሉ። 

2. መጥፎ ሽታዎችን ወይም ተባዮችን ለማስወገድ፣ የምግብ ትራፊዎን ፍሪጅ ውስጥ ለማስቀመጥ 
ሊፈልጉ ይችላሉ።  

3. ለእርስዎ ቅርብ የሆነ የመጣያ ስፍራ ይፈልጉ እና መቼ ክፍት እንደሚሆን ያረጋግጡ። አንዳንዶቹ 
ስፍራዎች በክረምት ክፍት አይደሉም። 

4. የምግብ ትርፍራፊዎን ወደ መጣያ ስፍራ ያምጡና ከምግብ ትራፊ መሰብሰቢያ ማስቀመጫዎን 
በአንዱ ውስጥ ይገልብጡት። 

5. ማስቀመጫዎን ያለቅልቁና ይድገሙት! 

 

https://zerowaste.dc.gov/foodwastedropoff
https://zerowaste.dc.gov/foodwastedropoff
https://zerowaste.dc.gov/foodwastedropoff


 
የበለጠ መረጃ ይሰብስቡ። 
ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 
የምግብ ትርፍራፊዎን በዲስትሪክቱ ውስጥ ወደሚገኘው የአካባቢ ኮምፖስት ስፍራ ወይም ለአካባቢው 
የንግድ ተቋም ኮምፖስት እናመጣለን፣ ይህም ለአትክልት ወይም ለእርሻ ሊያገለግል በሚችል ንጥረ-ነገር 
የበለፀገ ማዳበሪያ ይሆናል፡፡ 
 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ?  
አንዳንድ የመጣያ ስፍራዎች በየወቅቱ ይከፈታሉ። የመጣያ ስፍራዎችን ቀኖችና ሰዓታት ያረጋግጡ። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ። አሁንም 
ጥያቄዎች ካለዎት፣ የምግብ ቆሻሻ መጣያ ቡድንን በስልክ ቁጥር (202) 673-6833 ከሰኞ እስከ አርብ ከ 
8:15 am እስከ 4:45 pm ባለው ሰአት ደውለው ያግኙ።  ወይም በzero.waste@dc.gov ላይ 
“Food Waste Drop-Off Question” በሚል ርእሰ መስመር ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ። 

ቤቴን የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ ለማድረግ አሁንም ቢሆን እርዳታ ያስፈልገኛል። ምን ማድረግ 
አለብኝ? 
በእኛ የአካባቢያዊ ሃብቶች ገጽላይ እርዳታ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት 
ይችላሉ። 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 
ኮምፖስቲንግ ምንድን ነው? 
ኮምፖስቲንግ እንደ ማይክሮቦች፣ ፈንገሶች ወይም ትሎች ያሉ ፍጥረታት የምግብ ትርፍራፊዎችና ሌሎች 
ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮችን ወደ ማዳበሪያነት የሚሰባብሩበት ሂደት ነው፡፡ ኮምፖስት በአልሚ ንጥረ ነገሮች 
የበለጸገ ሲሆን አዲስ ተክሎች እንዲያድጉ ለማገዝ አፈር ላይ ሊጨመር ይችላል። ከብዙ ናይትሮጅን ጋር 
ያሉ (እንደ ምግብ ትርፍራፊ ወይም ትኩስ የሳር ቁርጥራጮች)፣ በርካታ ካርቦን ያሉባቸው (እንደ 
ቅጠሎች፣ እንጆሪ፣ ወይም እንጨቶች)፣ ኦክስጂን እና ውሃ የያዙ ትክክለኛ የንጥል ነገሮች ድብልቅ 
ያስፈልጉዎታል። 
 
ለምን ኮምፖስት ማድረግ አስፈለገኝ? 
ኮምፖስቲንግ ከመሬት ወስጥ መጣል በመጠበቅ፣ አደገኛ የሆኑ የሚቴን (methane) ልቀቶችን ለመቀነስ 
ይረዳሉ። በተጨማሪም ምግብና ሌሎች አትክልቶችን ለማሳደግ በጓሮው ውስጥ ለመጠቀም እንዲችሉ፣ 
በአልሚ ንጥረ ነገር የበለጸገ ማዳበሪያ ይፈጥራል። 
 
 
 

https://zerowaste.dc.gov/foodwastedropoff
mailto:zero.waste@dc.gov
https://www.frontdoor.dc.gov/environmentally-friendly


በቤቴ ውስጥ ኮምፖስት ማድረግ ብፈልግስ? 
የኮምፖስቲንግ ወርክሾፕ ላይ ሲገኙና ኮምፖስት ማድረጊያ መሳሪያ ለቤትዎ ሲገዙ፣ እስከ $75 የሚሆን 
ተመላሽ ያገኛሉ። በቤት ውስጥ ኮምፖስት የማድረግ ፕሮግራም ገጽ ላይ የበለጠ ይወቁ። 
 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው። 

https://www.frontdoor.dc.gov/home-composting

