အမှိုု�က််သိိမ်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ရော�ာနှော�ာ�လျျက်် ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး� �ချျခြ�င်းး�
●

ယခုုတွွ င်် အစား�းအစာာစွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က််ကိုု� အစိိမ်းး�ရော�ာင်် အမှိုု�က််ပုံးး � �ထဲဲ ထည့််�လိုု�က််၍ အမှိုု�က်် ပိုု�နည်းး�သွားး��ရလိိမ့််�မည််။
အနာာဂတ််တွွင်် အမှိုု�က််သိိမ်းး�ပုံံ� အသစ််လုုပ််သည့််�အခါါ အစိိမ်းး�ရော�ာင််- အဖုံးး��ဖုံးး��ထားး�သည့််� အမှိုု�က််ပုံးး � � နှှစ််လုံးး � �ကိုု� ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�
ခွဲဲ�ခြား�း�ရန််အတွွ က်် ကော�ာင််စီီသည်် အစိိမ်းး�ရင့််�ရော�ာင််-အမှိုု�က််ပုံးး � �အဖုံးး��များ�း�ကိုု� အနီီရော�ာင်် အဖုံးး��များ�း�ဖြ�င့််� လဲဲ လှှယ််ပေး�းပါါမည််။
သင့််�အမှိုု�က််ပုံးး � �ကိုု� အပတ််စဉ််သိိမ်းး�ပါါမည််။

●

✔ ဘာာကိုု� ထည့််�နိုု� င််သလဲဲ။

✘ ဘာာကိုု� မထည့််�နိုု� င််သလဲဲ။

အဝါါရော�ာင််အမှိုု�က််ပုံးး� �အတွွ င်းး� ထည့့်�သွွ င်းး�သည့့်�ပစ္စစ ည်းး�အမျိုး�း��အစား�း

မှှန််ကန််သည့့်� ပစ္စစ ည်းး�များ�း�ရှိိ � နေေကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေေရန််

ရရှိိ � သော�ာ ပစ္စစ ည်းး�များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�နှှင့့်� တန််ဖိုးး� �ကိုု� လျော့�့��ကျျစေေသလိုု� အမျိုးး���

အတွွ က်် အမှိုု�က််ပုံးး � �များ�း�ကိုု� ပုံံ� မှှန််စစ််ဆေး�းမှုု များ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်သည််။ သင််၏အမှိုု�က််ပုံးး � �တွွ င််

အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ရွေး�း�ထုုတ််သည့့်� စက််ကိိရိိယာာကိုု�လည်းး� ပျျက််စီးး �စေေနိုု� င််ပြီး�း � အမှိုု�က််ကားး�

ကပ််ခွာာ�တစ််ခုုတွေ့�့�ရှိိ � ပါါက သင့့်�ပုံးး� �ထဲဲ၌ ထည့့်� ၍မရသော�ာ ပစ္စစ ည်းး�များ�း�ရှိိ � နေေသည််ဟုု

တစ််စီးး �လုံးး� �စာာ ပါါဝင််သမျှှကိုု� မြေ�ေပေါ်�် သွွ န််ချျလျျက်် မြေ�ေဖို့့��လိုု�က််ရနိုု� င််သည််။

ဆိုု� လိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုု� င််ပါါသည််။ ကပ််ခွာာ�မှာာ� ဒဏ််ငွေေ� ဆော�ာင််ရမည့့်�သဘော�ာ မဟုုတ််ပါါ။

ပစ္စစ ည်းး�တစ််ခုု ကိုု� ထည့့်�၍ရမရ သင််မသေ�ချာ�ာလျှှင်် ကော�ာင််စီီဝက််ဘ််ဆိုု� က််ပေါ်�်

အိိမ််တွွင်းး�သုံးး� �ပစ္စစ ည်းး�များ�း�အတွွ က်် ဒေေသတွွ င်းး� အဆုံးး� �သတ််ရော�ာင်းး�ချျနိုု� င််မည့့်�

“ဤပစ္စစ ည်းး�ကိုု� မည််သည့့်� အမှိုု�က််ပုံးး � �ထဲဲ

ဈေး�းကွွ က််အသစ််များ�း�နှှင့့်� ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး� �ချျနိုု� င််မည့့်� အခွွ င့့်� အရေး�းသစ််များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််

ထည့့်�ရမည််နည်းး�”ဆိုု�သည့့်� လုု ပ််ဆော�ာင််
ချျက််ကိုု� သင််မတွေ့�့�မချျင်းး�

✔

မည််သည််တို့့��ကိုု�
ထည့့်�နိုု� င်် မည််နည်းး�။

ယ််ရှား� �း
�း�ကိုု�ဖ
အဖုံးး� �များ
်များ�း�
က်
ွ
ခွ
ပြီး�း � ဗူးး�၊
ါ
��ာပါ
ကိုု� ဆေး�းကြော

လျှှပ််စစ််ဆိုု� င််ရာာ စွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က််

●ကော�ာင််စီီနှှင့့်� အခြား�း�သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး� �ချျမှုု ဆိုု� င််ရာာ မိိတ််ဖက််များ�း�မှာာ�

တွွ င်် သို့့��မဟုုတ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး� �ချျမှုု ၂.၀ အက််ပ််တွွင််

၎င်းး�ကိုု�မထည့့်�ပါါနှှင့့်� ။

ကုုတ််နံံပါါတ်် ၃-၄ နှှင့့်� ၆-၇ အမျိုးး���အစား�း ပလတ််စတစ််

●ကော�ာင််စီီသည်် နေေထိုု� င််သူူများ�း�အားး� ပုံံ� မှှန််တုံ့့ � �ပြ�န်် ဆက််သွွယ််ရန််နှှင့့်� အမှိုု�က််ပုံးး � �များ�း�ထဲဲ တွွင််

မှား� �းယွွ င်းး�နေေခြ�င်းး�သည်် ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည်် စုုဆော�ာင်းး�

စစ််ဆေး�းရန်
်စာာရင်းး�
● ကုု တ်

်နံံ
၂ နှှင့့်� ၅ ပါါတ်် ၁၊
အ
မျိုး�း��အစား
ပလတ််
�း
စတစ််များ
�း�သာာ
✔
● အဖုံးး�
�မပါါ ✔
● ဗူးး�၊
ပုု လင်းး�
၊
ဆေး�းကြော ခွွက််များ�း�ကိုု�
��ာထားး
�✔

အမြဲ�ဲ မပြ�တ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နေေကြ�ပါါသည််။
●သင််၏ ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး� �ချျရမည့့်� ပစ္စစ ည်းး�များ�း�ထည့့်�သည့့်� အမှိုု�က််ပုံးး � �ကိုု� နှှစ််ပတ််တစ််ခါါ
လာာရော�ာက််သိိမ်းး�ပေး�းပါါသည််။

✘

မည််သည််တို့့��ကိုု� မထည့့်�နိုု� င််သနည်းး�။

အစား�းအစာာ စွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က်် နှှင့််�
စိုု� က််ခင်းး�ပန်းး�ခြံ�ံစွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က််

ကုု တ််နံံပါါတ်် ၃၊ ၄၊ ၆ နှှင့့်� ၇ အမျိုး�း��အစား�း ပလတ််စတစ်် ပိုု� လစ််စထရင်းး� ဗူးး�များ�း�နှှင့့်� လင််ဗန်းး�များ�း�၊ အထုုပ််အပိုးး� �သုံးး� �
ဖော့�့�တုံးး� �များ�း�၊ ပေါ�ါင််မုု န့့် �အိိတ််များ�း�၊ မီးး�ဖိုု� ချော�ာ�င််သုံးး� �
ပလတ််စတစ််အကြ�ည််စအပျော့�့�� ၊ ညှှစ််၍ရသော�ာ ဗူးး�များ�း�၊
မဂ္ဂဂ ဇင်းး�အပတ််များ�း�
ပိုု�လစ််စထရင်းး� ဘူးး �များ�း� နှှင့််�

သိုု�လှော�ာ�င််ရာာသုံးး� �ပစ္စစ ည်းး� နှှင့််�

သုုတ််ဆေး�းဘူးး �များ�း�၊ မော်�်�တော်�်�ကားး�စက််သုံးး � �ဆီီ

လင််ဗန်းး�များ�း� နှှင့််� ဗလုံံ� မြှု�ု�ပ်် (FOAM)

ဖုုတ််ရာာသုံးး� �ပစ္စစ ည်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ဓါါတုုဗေ�ဒ စွွ န့်�်ပစ််ပစ္စစ ည်းး�

ဓါါတ််ခဲဲများ�း�

ပလတ််စတစ််အိိတ််များ�း� - အလွွ တ််ဖြ�စ််စေေ
ပြော��ာင်းး�လဲဲအသုံးး� �ချျနိုု� င််သော�ာ ပစ္စစ ည်းး�များ�း�
အပြ�ည့့်�ဖြ�စ််စေေ

ပလတ််စတစ်် - PET သို့့� မ
� ဟုု တ်် PETE (ကုု တ််နံံပါါတ်် ၁)၊ HDPE
(ကုု တ််နံံပါါတ်် ၂) နှှင့့်� PP (ကုု တ််နံံပါါတ်် ၅) - နို့့� ပုု� လင်းး�၊ သော�ာက််စရာာပုု လင်းး�၊
ဆပ််ပြာ�ာမှုုန့့် �ဗူးး�များ�း�နှှင့့်� စား�းစရာာထည့့်�သည့့်� ဗူးး�၊ ခွွ က််အချို့�့� �

ထုုပ််ပိုးး� �ပစ္စစ ည်းး�

နွား��းနို့့� /� ဖျော်�်��ရည်် ဂျျပ််ဖာာများ�း�နှှင့့်� UHT/

အဖုံးး� �များ�း�

ဖန််ထည််များ�း�

TETRA-PAK ဂျျပ််ဖာာများ�း�

တိိရစ္ဆာ ာ�န််ချေး�း�များ�း� နှှင့််�

သော�ာက််စရာာဖန််ခွွက််များ�း�

လျှှပ််စစ််မီးး �လုံးး� �များ�း�

ပြ�န််ပြော��ာင်းး�အသုံးး� �ချျပစ္စစ ည်းး�လုု ပ််နိုု� င််
သော�ာပစ္စစ ည်းး�များ�း�

ကြော��ာင််ချေး�း�ပါါရန််သုံးး � �မြေ�ေဆံံ

စက္ကူူ �များ�း� - သတင်းး�စာာများ�း�၊ မဂ္ဂဂ ဇင်းး�များ�း�၊ လက််ကမ်းး�စာာစော�ာင််များ�း�၊
ကက််တလော�ာက််စာာအုုပ််များ�း�၊ ရုံးး��သုံးး� �စက္ကူူ �နှှင့့်� စာာအိိ တ််များ�း�

ပျော့�့��သော�ာ ပလပ််စတစ်် စည််သွွတ််ဘူးး�များ�း�ကိုု�လည်းး� COLES
နှှင့််� WOOLWORTHS စူူပါါမား�းကက််ရှိိ � ပြ�န််ပြော��ာင်းး�အသုံးး� �

ပန်းး�ကန််ခွွက််ယော�ာက််အ
ကွဲဲ�များ�း�နှှင့့်� မီးး�လုံးး� � အကွဲဲ�များ�း�

လေ�ဖိိ အားး�သွွ င်းး�ထားး�သော�ာ သံံ ဗူးး�များ�း�
အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ရွေး�း�ထုု တ််စဉ််အတွွ င်းး�
ပေါ�ါက််ကွဲဲ �သွားး ��နိုု� င််သည််

ဖယော�ာင်းး�သုု တ််ထားး�သည့့်�
စက္ကူူ �နှှင့့်� ကတ််ထူူ

ချျပစ္စစ ည်းး�ပြု�လုုပ််ရာာနေေရာာတွွ င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ လုုပ််နိုု� င််ပါါသည််။
သေး�းခံံများ�း� နှှင့််�

အားး�လုံးး� �သော�ာ ဖုံးး��စရာာအဖုံးး��များ�း�

အညစ််အကြေး��းသုုတ််အ၀တ််စများ�း�

ပိုု�မိုု� သိိရှိိ � လိုု�သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�အတွွ က််
WWW.REDCYCLE.NET.AU တွွ င်် ကြ�ည့််�ရှုုပါါ

အမှိုု�က််ပုံးး � � စွွ န့်�်ပစ််ပစ္စစ ည်းး�များ�း�ကိုု� ပိိတ််ပင််တားး�မြ�စ််ချျက််များ�း�
၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် ဗစ််တိုးး� �ရီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််အစိုးး� �ရသည်် အားး�လုံးး� �သော�ာ လျှှပ််စစ််ဆိုု� င််ရာာ စွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� မြေ�ေဖို့့��ခြ�င်းး�မှှ
တားး�မြ�စ််ပိိတ််ပင််လိုု�က််သည််။ ရုု ပ််မြ�င််သံံကြား�း�စက််များ�း�နှှင့််� မီးး�ဖိုု�ချော�ာ�င််သုံးး � �အသုံးး� �ဆော�ာင််ပစ္စစ ည်းး�များ�း�၊ စီီ ဒီီအခွေေ�များ�း�၊ မီးး�ဖန််ချော�ာ�င်းး�များ�း�နှှင့််�
စာာရိုု� က််စက််မင််အိိမ််များ�း� အပါါအဝင််ဖြ�စ််သော�ာ လျှှပ််စစ်် စွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က််တို့့��ကိုု� သင့််� အမှိုု�က််ပုံးး � �မှှ ခွဲဲ�ခြား�း�ရမည််ဖြ�စ််ပြီး�း � အမျိုးး���မျိုးး���သော�ာ
လက််ခံံရာာနေေရာာများ�း�ဆီီ သို့့�� ယူူ ဆော�ာင််သွားး��ရမည််။ အသေး�းစိိတ််ကိုု� ကော�ာင််စီီ ဝက််ဘ််ဆိုု� က််တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။

ကတ််ထူူပုံးး� � ဖယော�ာင်းး�တိုု� က််မထားး�သော�ာ
ပုံးး� �များ�း�နှှင့့်� ဂျျပ််ဖာာများ�း�

အလူူမီီ နီီယမ််နှှင့့်� စတီးး� - သံံ ဗူးး�များ�း�၊
စည််သွွပ််ဗူးး�များ�း�နှှင့့်� အလူူမီီ နီီယမ််ပြား�း�များ�း�
(၁၀စင််တီီမီီတာာအချျင်းး�ရှိိ� အလုံးး� �များ�း�အဖြ�စ််
လုံးး� �လျျက််)

အထည််အလိိ ပ််နှှင့့်� အခြား�း�သော�ာ အိိ မ််သုံးး� �စွွ န့့် �ပစ််ပစ္စစ ည်းး�များ�း�

သံံ ထည််အိုးး� �များ�း�နှှင့့်�
ဒယ််အိုးး� �များ�း�

စွွ န့့် �ပစ််ပစ္စစ ည်းး�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရှော�ာ�င််ရှား� �းခြ�င်းး�
လူူများ�း�စွာာ�သည်် သူူတို့့��၏ နေ့�့စဉ််လုုပ််နေေကျျအမူူ အကျျင့့်�များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲ လျျက်် ပြ�န််လည််အသုံးး� �ပြု�နိုု� င််သော�ာ ကော်�်�ဖီီ ခွွက််နှှင့့်� အိိတ််များ�း�ကိုု�
သယ််ဆော�ာင််နေေကြ�ပါါသည််။ သင့့်� အနေေဖြ�င့့်�လည်းး� ထုုပ််ပိုးး� �မှုု နည်းး�ပါးး�သည့့်� ပစ္စစ ည်းး�များ�း�ကိုု� ဝယ််ယူူရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပစ္စစ ည်းး�သစ််အဖြ�စ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲ အသုံးး� �ချျနိုု� င််သော�ာ ထုုပ််ပိုးး� �ပစ္စစ ည်းး�များ�း�ဖြ�င့့်� ထုုပ််ပိုးး� �ထားး�သည််များ�း�ကိုု� ဝယ််ယူူရန်် ရွေး�း�ချျယ််နိုု� င််ပါါသည််။ စွွ န့့်�ပစ််ပစ္စစ ည်းး�ရှော�ာ�င််ရှား��း
ရေး�းဆိုု� င််ရာာ အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�အတွွ က်် အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�ကိုု� ကော�ာင််စီီဝက််ဘ််ဆိုု� က််တွွင်် ကြ�ည့့်�ပါါ။

ဤအချျက််အလက််မှှတ််တမ်းး�ကိုု� အခြား�း�ဘာာသာာစကားး�ပုံံ� စံံများ�း�ဖြ�င့််�လိုု�ချျင််ပါါက hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွ င်် ဝင််ကြ�ည့််�ပါါ

ဤအချျက််အလက််မှှတ််တမ်းး�ကိုု� အခြား�း�ဘာာသာာစကားး�ပုံံ� စံံများ�း�ဖြ�င့််�လိုု�ချျင််ပါါက hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွ င်် ဝင််ကြ�ည့််�ပါါ

သို့့��မဟုုတ်် 1300 179 944 သို့့�� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။

သို့့��မဟုုတ်် 1300 179 944 သို့့�� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။

အစား�းအစာာ စွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က်် နှှင့််�

ဖန်် ပြ�န််ပြော��ာင်းး�အသုံးး� �ချျပစ္စစ ည်းး�ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

စိုု� က််ခင်းး�ပန်းး�ခြံ�ံစွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က််
အစား�းအစာာနှှင့််� စိုု� က််ခင်းး�ပန်းး�ခြံ�ံ စွွ န့်�်ပစ််အမှိုု�က်် အတွွ က်် အစိိမ်းး�ရော�ာင််-ဖျော့�့��ဖျော့�့�� အဖုံးး�� ဖုံးး��ထားး�သည့််�အမှိုု�က််ပုံးး � �ကိုု�
အသုံးး� �ပြု�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� နှှစ််စဥ်် မြေ�ေဖို့့��ရမည့််� အမှိုု�က်် ခန့််�မှှန်းး�ခြေ�ေ တန််ချိိ�န်် တန်် 8,000 ကိုု�
လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�သွားး��စေေမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အစိိမ်းး�ရော�ာင်် အမှိုု�က််ပုံးး � �ထဲဲ မှှ အမှိုု�က််များ�း�ကိုု� မြေ�ေထဲဲ သို့့��ပြ�န််လည််ပို့့��ရန််အတွွ က််
သစ််ရွွက််ဆွေး�း �မြေ�ေသြ�ဇာာနှှင့််� မြေ�ေသြ�ဇာာကဲ့့�သို့့��၊ လုု ပ််ပေး�းသည့််� စက််ရုံံ� သို့့�� ပို့့��ပေး�းပါါသည််။

✔ ဘာာကိုု� ထည့််�နိုု� င််သလဲဲ။

ဗေ�ဒနည်းး

�ဖြ�င့််�ပျျ
က််စီးး �လွ
/ ဆွေး�
ွ ယ််
း �မြ�ည့််�ပျျ
က်
်စီးး �နိုု� င််
အိိတ််များ
သော�ာ
�း�ကိုု�
လက််မခံံပါ
ါ။

သော�ာ

အသုံးး� �ချျနိုု� င််သည့််� အရာာပစ္စစ ည်းး�များ�း� အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�လဲဲ ရန်် ပြ�န််ပြော��ာင်းး�အသုံးး� �ချျပစ္စစ ည်းး�၊ ဥပမာာ

သင့််�အစိိမ်းး�ရော�ာင််အမှိုု�က််ပုံးး � �ကိုု� နှှစ််ပတ််တစ််ခါါ သိိ မ်းး�ပါါမည််။

လက််ရင်းး
�
အကြော��
ာင်းး�အ
ချျက််
ဇီီဝ

သင့််�အိိမ််ထော�ာင််စုု၏ ဖန််စွွန့်�်ပစ််အမှိုု�က််ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏သီးး�ခြား�း�အမှိုု�က််ပုံးး � �ထဲဲ သို့့��
ခွဲဲ�ခြား�း�ထည့််�ပေး�းခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲ အသုံးး� �ချျပစ္စစ ည်းး�အဖြ�စ်် ဖန််ဘူးး�ဖန််ခွွက််အသစ််နှှင့််�
ပုုလင်းး�အသစ််တို့့��လုုပ််ရန်် ဖန််ပိုု�မိုု�ရရှိိ � နိုု� င််ပြီး�း � အချို့့�� �ကိိစ္စစ များ�း�တွွ င်် လမ်းး�နှှင့််� မီးး�ရထားး�လမ်းး�
စီီ မံံကိိန်းး�များ�း�အတွွ က်် အရာာပစ္စစ ည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် လုု ပ််နိုု� င််ပါါသည််။ ဖန််အများ�း�စုုကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ခိုု� င််မြဲ�ဲမှုုကိုု�
မပြော��ာင်းး�လဲဲ စေေဘဲဲ အခါါခါါတလည််လည်် ပြ�န််ပြော��ာင်းး�အသုံးး� �ချျပစ္စစ ည်းး�ပြော��ာင်းး�လဲဲ နိုု� င််သည််။

✘ ဘာာကိုု� မထည့််�နိုု� င််သလဲဲ။

သင််၏ ဖန်် စွွ န့်�်ပစ််ပစ္စစ ည်းး� အမှိုု�က််ပုံးး � �ကိုု� လေး�းပတ််တိုု� င်းး�တွွ င်် လာာရော�ာက််သိိမ်းး�ပေး�းပါါသည််။

✔ ဘာာကိုု� ထည့််�နိုု� င််သလဲဲ။
သစ််သီးး � နှှင့််� ဟင်းး�သီးး�ဟင်းး�ရွွက််များ�း�

အသားး�၊ ပင််လယ််အစား�းအစာာ နှှင့််� အရိုးး� �များ�း�

(ချျက််ပြီး�း �သားး� နှှင့််� အစိိမ်းး�)

(ချျက််ပြီး�း �သားး� နှှင့််� အစိိမ်းး�)

သံံပုုရာာ၊ ကြ�က််သွွန််နီီ နှှင့််�

ကော်�်�ဖီီ အနည်် နှှင့််�

ကြ�က််သွွန််ဖြူ�ူ

အထုုပ််မှှပြေ�ေကျျပြီး�း �သားး�

လက္ဘ်် �ထုုပ််များ�း�

ကိုု� ဖယ်
ထည်
်ရှား��း
်နှှင့််� ပ
လပ််စတစ် လိုု�က််ပါါ။ သံံ
များ�း�သော�
် အဖုံးး�
ာအားး�
�များ
ဖြ�င့််� ရော
�ာနှော�ာ�ထားး �း�ကိုု�
အရာာ
ပ
စ္စစည်းး�များ
�သော�ာ
ပြု�လုုပ်
�း�ဖြ�င့်
်ထားး�ကာ
်�
ာ ရိုးး� �ရိုးး�
�အမှိုု�က်
ထည့််�ရ
်ပုံးး � �ထဲ
န််ဖြ�စ််
ဲ
သည်
်။

✘ ဘာာကိုု� မထည့််�နိုု� င််သလဲဲ။

အစာာထည့််� ဘူးး �များ�း� နှှင့််�

ပလပ််စတစ််အိိတ််များ�း�
(မြေ�ေဆွေး�း �ဖြ�စ််နိုု� င််သော�ာ နှှင့််�
ဇီီ ဝပိုးး� �ကြော��ာင့််� ဆွေး�း �မြေ့�့�နိုု� င််သော�ာ)

ကော်�်�ဖီီ ဘူးး �အခွံံ� နှှင့််�

လက်
်ရင်းး�
အကြော��
ာင်းး�အ
အဖုံးး��များ
ချျက််
�း�

ထုုပ််ပိုးး� �သည့််�ဘူးး �ခွံံ� သေ�တ္တာာ �ခွံံ�

ထင်းး�ရှူးး �ပုုလင်းး�အစို့့��၊ ပုုလင်းး� နှှင့််�

သိုု�လှော�ာ�င််ရာာသုံးး� �ပစ္စစ ည်းး� နှှင့််�

ဖန််ဘူးး� အဖုံးး��များ�း�

ဖုုတ််ရာာသုံးး� �ပစ္စစ ည်းး�

သံံထည််၊ မှှန််၊ ပလပ််စတစ်် နှှင့််� ကပ််ထူူ

လက္ဘ်် �ခြော��ာက််
ဖန််ဘူးး�များ�း� (အဖုံးး�� မပါါ)

နို့့��ထွွ က််ပစ္စစ ည်းး� နှှင့််� ကြ�က််ဥခွံံ� များ�း�

ပေါ�ါင််မုုန့််�၊ အီီ တလီီခေါ�ါက််ဆွဲဲ� ၊
ကော�ာက််ပဲဲသီးး �နှံံ� နှှင့််� ထမင်းး�

ကြီး�း �မား�းသော�ာ သစ််တုံးး � � (300

တိိရစ္ဆာ ာ�န်် ချေး�း�များ�း� နှှင့််�

မီီ လီီမီီတာာကျော်�်��)
ာကျော်�်�� နှှင့််� စီီ မံံထားး�သည့််� သစ််

ကြော��ာင််ချေး�း�ဖုံးး��သည့််� မြေ�ေဆံံ
ရေ�မွှေး�း �ဘူးး �ရေ�မွှေး�း �ပုုလင်းး�များ�း�

အကိုု�င်းး�အခက််များ�း�၊ သစ််တုံးး � � နှှင့််�

ပေါ�ါင်းး�ပင််၊ မြ�က််၊ အရွွက်် နှှင့််� ပန်းး�

စိုု� က််ခင်းး�ပန်းး�ခြံ�ံ အကိုု�င်းး�ဖြ�တ်် အစအနများ�း�

သေး�းခံံများ�း� နှှင့််�
အညစ််အကြေး��းသုုတ််အ၀တ််စများ�း�

စိုု� က််ခင်းး�ပန်းး�ခြံ�ံ ကိိရိိယာာများ�း� နှှင့််�
ပန်းး�အိုးး� �များ�း�

ဖန််ပုုလင်းး�များ�း� (အဖုံးး�� မပါါ)
သစ််တုံးး � �အငယ်် (အကြီး
အကြီး�း �ဆုံးး� �အရွွယ််- 100

အုုတ််ခဲဲ၊ ဘိိလပ််မြေ�ေကွွန််ကရစ်် နှှင့််�

မီီ လီီမီီတာာ X 300 မီီ လီီမီီတာာ)
ာ

အုုတ််ကျိုးး���အုုတ််ပဲ့့�

ကျိုးး���ပဲ့့�နေေသည့််�
ပန်းး�ကန််ခွွက််ယော�ာက််

ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််မှှန််

သော�ာက််စရာာဖန််ခွွက််များ�း�

ပြာ�ာ နှှင့််� မြေ�ေကြီး�း �

အစား�းအစာာစွွ န့်�်ပစ််ပစ္စစ ည်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းခြ�င်းး�
သာာမန်် အိိမ််ထော�ာင််စုုမှှ ထုုတ််လုုပ််လိုု�က််သည့််� အစား�းအစာာစွွ န့်�်ပစ်် အမှိုု�က််ထက််ဝက််ကျော်�်��ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��း၍ ရနိုု� င််သည််ဟုု
သုုတေ�သနက အကြံ�ံ ပြု�ပါါသည််။ အကြံ�ံ ပြု�ချျက််များ�း�နှှင့််� အချိိ�တ််အဆက််လင့််�များ�း�အတွွ က်် ကော�ာင််စီီ၏ ဝက််ဘ််ဆိုု� က််ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

ကြ�ည််လင််သော�ာ၊ အစိိမ်းး�ရော�ာင်် နှှင့််� အညိုု�ရော�ာင်် ဖန််ကိုု� လက််ခံံသည််
ကူးး �စက််မှုုကိုု�တားး�ဆီးး�ရန််အတွွ က်် ပုုလင်းး�နှှင့််�ဖန််ပုုလင်းး� အားး�လုံးး� �ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�၍ ဆေး�းကြော��ာပေး�းပါါ။
လျှှပ််စစ််မီးး �လုံးး� �များ�း�အားး� မည််သို့့�� စွွ န့်�်ပစ််ရမည််ကိုု� ကော�ာင််စီီ၏ ဝက််ဘ််ဆိုု� က််တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။

ဤအချျက််အလက််မှှတ််တမ်းး�ကိုု� အခြား�း�ဘာာသာာစကားး�ပုံံ� စံံများ�း�ဖြ�င့််�လိုု�ချျင််ပါါက hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွ င်် ဝင််ကြ�ည့််�ပါါ

ဤအချျက််အလက််မှှတ််တမ်းး�ကိုု� အခြား�း�ဘာာသာာစကားး�ပုံံ� စံံများ�း�ဖြ�င့််�လိုု�ချျင််ပါါက hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွ င်် ဝင််ကြ�ည့််�ပါါ

သို့့��မဟုုတ်် 1300 179 944 သို့့�� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။

သို့့��မဟုုတ်် 1300 179 944 သို့့�� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။

