
የምግብ ትርፍራፊዎችን ወደ ኮምፖስት ለመቀየር ላለው 
ማስቀመጫ ተመላሽ ማግኘት ይፈልጋሉ? 

 

ስለዚህ ሀብት ይወቁ። 
ነዋሪዎች አስፈላጊ ወርክሾፕ ላይ ሲሳተፉ እና ለቤታቸው የኮምፖስት መሳሪያ ሲገዙ ተመላሽ ማግኘት 
ይችላሉ። እንደ ፍራፍሬና የአትክልት ትርፍራፊዎች ያለ የምግብ ትርፍራፊ ወደ ኮምፖስት ሊቀየር 
ይችላል። ኮምፖስት በንጥረ ነገሮች የዳበረና የአትክልት ስፍራን ለመንከባከብና ለእርሻ ስራ እንደ 

ማዳበሪያነት አፈር ላይ ሊደረግ ይችላል። እኛ—የዲሲ መንግስት— እስከ $75 ለአንድ ጊዜ የሚሆንና 

ከሲስተሙ $25 ተቀንሶ ያለ ተመላሽ አቅርበናል። ለምሳሌ፦ $90 የኮምፖስቲንግ ሲስተም ከገዙ፣ $65 
ተመላሽ ያገኛሉ። 

  
ይህ ፕሮግራም የቤት ኮምፖስቲንግ ሲባል የቀረበው በዲሲ የህዝብ ስራዎች ክፍል ነው። በቤትዎ 
ኮምፖስት ለማዘጋጀት ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ፣ የምግብ ትርፍራፊውን በአቅራቢያዎ ወደሚገኘው 
አካባቢ ቅዳሜና እሁድ ማምጣት ይችላሉ ከዛ እኛ ኮምፖስት እናደርግልዎታለን። 
 

ብቁ መሆንዎን ያጣሩ።  
ዲሲ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። የቤት ባለቤቶችና ተከራዮች ሁለቱም ማመልከት ይችላሉ። 
 

ያመልክቱ።  
1. ምን ዓይነት የኮምፖስቲንግ ሲስተም መጠቀም እንደሚፈልጉ ይወስኑ። እኛ—የዲሲ መንግስት—
ለሁለት የተለያዩ ኮምፖስቲንጎች ወርክሾፖችን እናቀርባለን። 
○ ባህላዊ የጓሮ ኮምፖስቲንግ፡ በተለምዶ ከመያዣው ውጪ ይተገበራል፣ ይህ ዘዴ ኦርጋኒክ 
የሆኑ ትርፍራፊዎችን ለመሰባበር በተፈጥሮ ሙቀት ወዳድ ፍጥረታት ላይ ተመስርቷል። 
ኦክስጂን እንዲገባ ለመርዳት ኮምፖስቱን አንድ ሁለት ጊዜ ማዞር ወይም መበጥበጥ 
ይጠይቃል። 

○ ቨርሚ ኮምፖስቲንግ፡ ትላትሎች ኦርጋኒክ ትርፍራፊዎችን ለመሰባበር ይጠቅማሉ። የሙቀት 
መጠኑ በጣም ከቀዘቀዘ ወይም በጣም ከሞቀ ትሎቹ ሊሞቱ ስለሚችሉ፣ ይህ መከናወን 
ያለበት በቤት ውስጥ ባሉ ማስቀመጫዎች ወይም የተረጋጋ የሙቀት መጠን ባለበት ስፍራ 
ነው። 

2. አስፈላጊ ለሆነው የሁለት ሰአት ወርክሾፕ ኦንላይን ላይ ይመዝገቡ። መጠቀም ለሚፈልጉት 
የኮምፖስቲንግ ሲስተም አይነት፣ ወርክሾፕ መምረጥዎን ያረጋገጡ። ከኤፕሪል 2021 ጀምሮ፣ 
ወርክሾፖች ቨርቹዋል ሆነው ተዘጋጅተዋል ነገር ግን የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ክልከላዎችን 
ማንሳት ከቻልን በኋላ በአካል ይዘጋጃሉ። ከስብሰባ መረጃው ጋር ሆኖ የማረጋገጫ ኢሜይል 
ይደርስዎታል። ሁሉም ቀነ ቀጠሮ የተያዘባቸው ውርክሾፖች ከሞሉ፣ ወደ 

https://www.frontdoor.dc.gov/food-waste-drop-off
https://www.frontdoor.dc.gov/food-waste-drop-off
https://www.frontdoor.dc.gov/food-waste-drop-off
https://zerowaste.dc.gov/homecomposting


zero.waste@dc.gov ላይ ኢሜይል በማድረግ የበለጠ ሲመጣ ማሳወቂያ እንዲደርስዎ 
ይጠይቁ። 

3. በሚያስፈልግ ወርክሾፕ ላይ ይገኙ። የእኛ የኮምፖስቲንግ አሰልጣኝ ብቁ የሆነ የኮምፖስቲንግ 
ሲስተም እንዴት እንደሚገኝ ጠቃሚ ምክሮችን ይሰጣል እንዲሁም ጥያቄዎችዎን ይመልሳል። 
ወርክሾፑ ከተጠናቀቀ ከሁለት ቀናት በኋላ፣ ከፕረዘንቴሽን ስላይዶቹ፣ ከወርክሾፕ ቅጂው ሊንክ 
እንዲሁም ለተመላሽ እንዴት እንደሚያመለክቱ ከሚያሳየው መረጃ ጋር ከአሰልጣኝዎ ኢሜይል 
ይደርስዎታል። 

4. ብቁ የሆነ የቤት ኮምፖስቲንግ ሲስተም ይግዙ እንዲሁም ከማመልከቻዎ ጋር አንድ ላይ ለማስገባት 
ደረሰኝዎን ይያዙ። መርሳት የሌለብዎት ነገር፡ 
○ ቤት ውስጥ ለተሰሩ የኮምፖስቲንግ ሲስተሞች፣ ክፍት መያዣዎች፣ ማብላያዎች፣ 
የኤሌክትሪክ ኮምፖስተሮች እና ቦካሺ ሲስተሞች ተመላሾችን አናቀርብም። 

○ ወርክሾፕ ላይ የተካፈለበትን አይነት የኮምፖስቲንግ ሲስተም መግዛት አለብዎት (ለጓሮ 
ወይም ለትል ኮምፖስት ሲስተም)። 

5. በዲሲ ውስጥ እንደሚኖሩ የሚያረጋገጥ እንደ መንጃ ፈቃድ፣ የሊዝ ፍጆታ ክፍያ ወይም የክሬዲት 
ካርድ መግለጫ ያለ አንድ ሰነድ ይሰብስቡ። እርግጠኛ ካልሁኑ የምንቀበላቸውን የሰነዶች ሙሉ 
ዝርዝር ያጣሩ። እንዴት እንደሚያመለክቱ ባለው ሁኔታ ላይ ተመስርቶ፣ ሰነዶችዎን ስካን ወይም 
ኮፒ ማድረግ ሊያስፈልግዎ ይችላል። እባክዎ ኦሪጂናል ሰነዶችን አያስገቡ። 

6. የ ተመላሽ ማመልከቻን ይሙሉ። 
7. ማመልከቻዎን፣ ለኮምፖስት ሲስተሙ ደረሰኝ እና በDCHomeComposting@ilsr.org ላይ 
የመኖሪያ ማረጋገጫዎን ኢሜይል ያስገቡ ወይም በሚከተለው አድራሻ ይላኩ፡ 

Composting Program 
Institute for Local Self-Reliance 
1200 18th Street NW, Suite 700 
Washington, DC 20036 

 

የራስዎን የኮምፖስቲንግ ሲስተም ከመግዛትዎ በፊት ሁሉንም የተመላሽ መስፈርቶች እንዳሟሉ 
ለማረጋገጥ ወርክሾፕ ላይ እንዲገኙ እንመክርዎታለን። ሁሉንም መስፈርቶች የማያሟሉ 
የኮምፖስቲንግ ሲስተሞች ወይም ከጁላይ 17 - 2018 በፊት የተገዙ ከሆነ ለተመላሽ ብቁ አይሆኑም። 
ስለመስፈርቶቹ ጥያቄዎች ካለዎት፣ በ zero.waste@dc.gov ላይ ኢሜይል ያድርጉ። 

 

ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 
ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 

1. ማመልከቻዎን በተቀበልን በ 5 ቀናት ውስጥ፣ የእኛ ኮምፖስቲንግ አሰልጣኝ ተቀባይነት ማግኘትዎን 
ለመንገር በስልክ ወይም በኢሜይል ያሳውቅዎታል። 

2. ማመልከቻዎ ተቀባይነት ባገኘ በ 30 ቀናት ውስጥ፣ አሰልጣኙ ቼክ ይልክልዎታል። 

mailto:zero.waste@dc.gov
https://zerowaste.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/zerowaste/Home%20Composting%20Rebate%20Application%20%28Fillable%29.6.19.20%20.pdf
https://dmv.dc.gov/page/proof-current-district-columbia-residency
https://dmv.dc.gov/page/proof-current-district-columbia-residency
https://dmv.dc.gov/page/proof-current-district-columbia-residency
https://zerowaste.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/zerowaste/Home%20Composting%20Rebate%20Application%20%28Fillable%29.6.19.20%20.pdf
mailto:DCHomeComposting@ilsr.org
mailto:zero.waste@dc.gov


ማመልከቻዎ ተቀባይነት ካላገኘ፣ አሰልጣኛችን ምክንያቱ ምን እንደሆነ ያሳውቅዎታል። ወደፊት ሁኔታዎ 
ከተቀየረ እንደገና ማመልከት ይችላሉ። 
 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ተመላሹን ያገኛሉ? 
አይ፣ ይህ ፕሮግራም መጀመሪያ ለመጣ፣ መጀመሪያ ለተገለገለ ነው። ወርክሾፖቹ የተገደበ ቦታ አላቸው 
ነገር ግን ወርክሾፑ ላይ የተገኘ እና ብቁ የሆነ የኮምፖስቲንግ ሲስተም የተቀበለ እያንዳንዱ ሰው ተመላሹን 
አግኝቷል። 
 
ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ?  
ለኮምፖስቲንግ መሳሪያዎ ተመላሽ ብቁ እንዲሆኑ ወርከሾፑ ላይ መገኘት አለብዎት። ለእርስዎ 
የኮምፖስቲንግ ሲስተም ደረሰኝ ከጁላይ 17- 2018 በፊት መሆን አይችልም። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ። አሁንም 
ጥያቄዎች ካለዎት፣ የቤት ማዳበሪያ ቡድንን በስልክ ቁጥር (202) 673-6833 ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:15 
am እስከ 4:45 pm ባለው ሰዓት ደውለው ያነጋግሩ።  ወይም በzero.waste@dc.gov ላይ “Home 
Composting 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 

ተመላሼ የሚሰላው እንዴት ነው? 
የተመላሽ መጠንዎ የሚሆነው የገዙት ሲስተም ዋጋ ሲቀነስ $25 እስከ ከፍተኛው ተመላሽ መጠን $75 
ነው። ይህ ማለት እርስዎ የመጀመሪያውን $25 ሲሸፍኑ፣ እኛ—የዲሲ መንግስት—ደግሞ የቀረውን $75 
እንሸፍናለን። ለምሳሌ፦ $90 የኮምፖስቲንግ ሲስተም ከገዙ፣ $65 ተመላሽ ያገኛሉ። የቤት ኮምፖስቲንግ 
ሲስተሞች እርስዎ በሚመርጡት መሳሪያ ላይ ተመስርቶ፣ ከ $50 እስከ $300 ባሉት ዋጋዎች ውስጥ 
ወጪ ሊያወጡ ይችላሉ። 
 
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 ቅጠላ 
ቅጠል፣ እንጆሪ፣ ወይም እንጨቶች)፣ ኦክስጅን እና ውሃ የያዙ ትክክለኛ የንጥል ነገሮች ድብልቅ 
ያስፈልጉዎታል። 
 

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


ኮምፖስት ማድረግ ለምን ያስፈልገኛል? 
ኮምፖስቲንግ ከመሬት ወስጥ መጣል በመጠበቅ፣ አደገኛ የሆኑ የሚቴን (methane) ልቀቶችን ለመቀነስ 
ይረዳሉ። በተጨማሪም ምግብና ሌሎች አትክልቶችን ለማሳደግ በጓሮው ውስጥ ለመጠቀም እንዲችሉ፣ 
በአልሚ ንጥረ ነገር የበለጸ ማዳበሪያ ይፈጥራል። 
 
በቤቴ ውስጥ ኮምፖስት ማድረግ ባልችልስ? 
በቤትዎ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ፣ የምግብ ትርፍራፊውን በአቅራቢያዎ 
ወደሚገኘው አካባቢ ቅዳሜና እሁድ ማምጣት ይችላሉ ከዛ እኛ ኮምፖስት እናደርግልዎታለን። 
 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው። 
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