
መልሶ ጥቅም 
ላይ ማዋል

ከPaintCare ጋር

የቀለም እንክብካቤ ሰጪ 
(PaintCare) ምርቶች
እነዚህ ምርቶች ሲገዙዋቸው ተጨማሪ ክፍያ ያላቸው ሲሆን ሲተርፉ  

ቆሻሻውን ለመሰብሰብ ግን ምንም የሚከፍሉት ተጨማሪ ክፍያ አይኖርም።

 •  የውስጥ ወይም የውጭ የሥነ ሕንጻ ውበት መጠበቂያ 
ቀለሞች፦ ላቴክስ፣ አክሪሊክ፣ በውሃ የሚበጠበጡ፣ አልኪድ፣ 
በዘይት የሚበጠበጡ፣ ኤናሜል (ድብልቅ ቀለሞችን ጨምሮ)

 •  የዴክ ቀለሞች፣ የወለል ቀለሞች (ኤላስቶሜሪክን ጨምሮ)
 •  ፕሪመርስ፣ የጣራ ቀለሞች፣ የገበር ቀለሞች
 • ጸረ ዝገት ቀለም
 •  ሼላክስ፣ ላከሮች፣ ቫርኒሾች፣ አሬታንስ (ነጠላ ክፍለ አካል)
 •  ፀረ ውሃ ጣራ መከላከያ ኮንክሪት/ የግንብ ሥራ/ የእንጨት 

ቀለሞች እና ትንኝና ተባይ ማራቂያዎች (በሬንጅ ወይም 
በቢትሜን የማይበጠበጥ)

 • የብረት ቀለም፣ የዝገት መከላከያዎች
 • የሣር እና የመስክ ቀለሞች

የሚያፈስ፣ ምልክት ያልተደረገበት እና ባዶ መያዛዎች፣  በመቀበያ 
ቦታዎች ተቀባይነት የላቸውም።

የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) 
ያልሆኑ ምርቶች
 • የቀለም ማቅጠኛዎች፣ ሚኒራል ስፕሪትስ፣ ማዋሃጃዎች
 • ኤሮሶል ቀለሞች (ስፕሬይ ቆርቆሮዎች)
 • የመኪና እና የጀልባ ነክ ቀለሞች 
 • የሥነጥበብ እና የዕደ ጥበብ መሥሪያ ቀለሞች
 • ስንጥቅ መድፈኛ፣ አንጸባራቂዎች፣ ማጣበቂያ፣ ማስቲሾች
 •  የቀለም ተጨማሪዎች፣ ቀለም መልክ መቀየሪያዎች፣ ቀለም 

መቀየሪዎች፣ ቫርኒሽ
 •  የእንጨት ዕድሜ መጠበቂያ ኬሚካሎች (ፀረ ተባይ መርዝ 

በውስጣቸው ያላቸው)
 • የጣራ ማጣበቂያ እና ጥገና
 • የአስፋልት፣ ሬንጅ እና በቢትማን የሚበጠበጡ ተረፈ ምርቶች
 • ባለ2-ክፍለ አካል ቀለም መቀቢያዎች
 • የመርከብ ወለል አጽጂዎች
 • ትራፊክ እና የመንገድ ምልክት ቀለሞች
 •  የኢንዱስትሪያዊ ጥገና (Industrial Maintenance (IM)) 

ቀለም ቅቦች
 •  ኦርጂናል የመሣሪያ አምራች (Original Equipment 

Manufacturer (OEM)) (የሱቅ መተግበሪያ) ቀለሞች እና 
ማሳመሪያዎች

መልሶ ጥቅም ላይ ስለማዋል እና የቀለም እንክብካቤ ሰጪ 
(PaintCare) ምርቶች ያልሆኑትን በትክክል ስለማስወገድ፣ እባክዎን 
የእርስዎን የቆሻሻ ሰብሳቢን፣ በቅርብ ያለውን የአከባቢ የጤና ኤጄንሲን፣ 
የቤተሰብ መርዛም ተረፈ ምርቶች ማስወገጃ መርሐግብርን ወይም 
የማኅበረሰብ ሥራ መምሪያን ያናግሩ።
XX-BRAMH-0522

የቀለም አጠቃቀም ሕጎች የቀለም አምራች ኢንዱስትሪዎችን 
ጥቅም ላይ የሚውሉትን የግድግዳ ቀለሞች ለተጠቃሚዎች ጥቅም 
ላይ ካዋሉ በኃላ ትራፊ ቀለሞችን ለመቆጣጠር በገንዘብ ረገድ 
አዋጪ የሆነ እና አካባቢ ጥበቃን ከግምት ያስገባ መርሐ ግብር 
እንዲያዘጋጁ ያስገድዳል። የቀለም አምራቾች የቀለም እንክብካቤ 
ሰጪ (PaintCare)፣ ትርፋማ ያልሆኑ ድርጅቶችን፣  ከሚተገበሩት 
ሕጎች ጋር በግዛቶቹ ሁሉ የቀለም ባለአደራነትን መርኃግብሮችን 
ለማስተዳደር መስርቷል።

መርሐግብሩ ትክክለኛውን መጠን ቀለም ስለ መግዛት ማስተማርን፣ 
የተረፈውን ቀለም ለመጠቀም ጠቃሚ ምክሮችን እና በመላው 
ግዛቲቱ ውስጥ መልሶ የመጠቀሚያ ቦታዎችን አመቺ በሆነ ቦታ ላይ 
ማስቀመጥን ያካትታል።

የተረፈ ቀለምን መቆጣጠሪያ  
ፕሮግራም

በየ ዓመቱ ወደ 800 ሚሊዮን ጋሎን የሚገመት 

የግድግዳ ቀለም በአሜሪላ ውስጥ ለገበያ ይቀርባል። 

ከመቶው ውስጥ 10 በመቶ ጥቅም ላይ እንደማይውል 

ወይም ተመልሶ ለጥቅም ሊውል ሳይችል እንደሚቀር 

ያውቃሉ?



የተረፉ ቀለማትን የሚወስዱበት ቦታ
የቀለም መልሶ ጥቅም ላይ ማዋያ ከቀለም እንክብካቤ (PaintCare) 
በእያንዳንዱ ግዛት የቀለም ቅብ ኃላፊነትን መወጣት ሕግን በመጠቀም 
የቀለም መጣያ ቦታዎች አገልግሎት እናስቀምጣለን። በአቅራቢያዎ 
ያለውን የቀለም መጣያ ቦታዎችን ለማግኘት፣ የቀለም እንክብካቤ 
(PaintCare) መሣሪያን በ www.paintcare.org ላይ መፈለግ 
ወይም በቀጥታ መስመር ላይ በ (855) PAINT09 ላይ ይደውሉ።

እንዴት መልሶ ጥቅም ላይ ይውላል
የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) ቦታዎች ሁሉንም የታወቁ 
የአሮጌ ቤቶችን ቀለም፣ ጠብታ እና ቫሪኒሽ — በቅርቡ ጥቅም ላይ 
የዋሉ ወይም በርካታ ዓመታት ዕድሜ እንኳን ቢኖራቸው ይቀበላል። 
መያዣዎቹ አምስት ጋሎን ወይም ያነሱ መሆን ያለባቸው ሲሆን፣ 
መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ የቀለም ዓይነቶች ተቀባይነት ያገኛሉ። 
PaintCare ምን መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል እንደሚቀበል ዝርዝሩን 
ለማግኘት የፓነሉን ጀርባ ይመልከቱ።

ሁሉም የቀለምእንክብካቤ (PaintCare) መጣያ ቦታዎች በእ 
ያንዳንዱ በሚመጡበት ጊዜ አምስት ጋሎን ቀለም ይቀበላሉ። አንዳንድ 
ቦታዎች ተጨማሪም ይቀበላሉ። እባክዎ እርስዎ መልሶ ጥቅም 
ላይ እንዲውል የሚፈልጉት የቀለም መጠን መቀበል እንደሚችሉ 
ለማረጋገጥ አስቀድመው ለቦታዎቹ ይደውሉ።

ሁሉም የቀለም ዕቃዎችን ሊድ እንዳላቸው እና በሠራሹ ምልክት 
መደረጉን ያረጋግጡ፤ እና በእርስዎ ተሽከርካሪ ደኅንነቱ በተጠበቀበት 
ሁኔታ ያውርዱት። በመደበኛ የሥራ ሰዓታቸው ጊዜ ወደ መጣያ ቦታዎች 
ይውሰዱዋቸው። እኛ ከዚያ እንወስደዋለን።

የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) 
ክፍያ
የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) በግዛቱ ውስጥ በሚሸጡት 
በእያንዳንዱ የቀለም ቆርቆሮ በቀለም አምራቾች በሚከፈልው ክፍያ 
ይደገፋል። አምራቾች ክፍያዎቹን ወደ ችርቻሮ ሻጮች፣ የቀለሙን ዋጋ 
ወደሚተግብሩ ያስተላልፉሉ። ቸርቻሪ ነጋዴዎች በደንበኞች ደረሰኞች 
ላይ እንዲታዩ እንዲያደርጉ ይበረታታሉ። ክፍያው ከ $0.30 እስከ 
$1.99 ይደርሳል። ክፍያው በቀለም መያዣው መጠንና [container 
size] እንደየ ክፍለ ግዛቱ [state] ይለያያል። ዝርዝሩን ከዚህ በታች 
ይመልከቱ።

$0.30 – $0.49 ትናንሽ መያዣዎች (ለምሳሌ፥ ፒንትና ኳርት)

$0.70 – $0.99 መካከለኛ ማጠራቀሚያዎች  
(ለምሳሌ 1 ጋሎን)

$1.60 – $1.99 ትላልቅ ማጠራቀሚያዎች  
(ኣብነት፥ እስከ ኣምስት ጋሎን)

 

በባንክ አይጠራቀምም
ክፍያው በባንክ አይጠራቀምም - የግዢው ዋጋ አንድ አካል ነው። 
ክፍያው መርሐግብሩን፣መልሶ ጥቅም ላይ ለማዋል፣ ለሕዝብ ትምህርት 
ቤት፣ ለሠራተኞች እና ለሌሎች ወጪን ለማስካሄድ ዋጋዉን ለመክፈል 
የሚጠቅሙ ናቸው።

ያግኙን
የበለጠ ለማወቅ ወይም የመጣያ ቦታዎቹን ለማግኘት፣ እባክዎ  
www.paintcare.org ድር ጣቢያን ይጎብኙ ወይም ወደ  
(855) PAINT09 ላይ ይደውሉ።

ቀለሙ ምን ይደረጋል?
የቀለም እንክብካቤ (PaintCare) የተረፍዎትን ቀለም መልሶ 
ጥቅም ላይ ከሚውለው ቀለም ጋር መልሶ መዋሀዱን  ያረጋግጣል፤  
እንደ ነዳጅ ይጠቀማል፤  ሌሎች ምርቶችን ይሠራባቸዋል ወይም 
ምንም ዓይነት ጥቅም ሊሰጡ የማይችሉ ከሆኑ በተገቢው መንገድ 
እንዲወገዱ ያደርጋቸዋል።

መርኃግብሩን የሚጠቀመው ማን 
ነው?
ከቤታቸው ቀለምን የሚያወጡ ሰዎች በርካታ ላቴክስ ወይም 
በቀለም የሚበጠበጥ ቀለም ቦታው ለመቀበል ፈቃደኛ እንደሆነ 
ማምጣት ይችላሉ።

የንግድ ሥራ ድርጅቶች መጣያ ቦታው ለመቀበል ፈቃደኛ የሆነውን 
ያክል ላቴክስ በውስጡ ያለውን ቀለም መጣል ይችላሉ። በዘይት 
ለሚበጠበጡ ቀለሞች የ PaintCare ን ፕሮግራም ለመጠቀም፣ 
በፌደራል እና በማናቸውም የሚመለከተው ስቴት የአደገና ቆሻሻ 
አወጋገድ ደንቦች ሥር በልዩ ሁኔታ የንግድ ድርጅቱ ሊታይና 
ተቀባይነትን ሊያገኝ ይችል ይሆናል። በቀለም ቁጥጥር ደንቦች ላይ 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ www.paintcare.org/VSQG 
ን ይጎብኙ። ድርጅትዎ የሕጉን መስፈርት የማያሟላ ከሆነ፣ በዘይት-
ለሚበጠበጡ ቀለሞች ይሄንን መርሀግብር መጠቀም አይችልም፣ 
ነገር ግን፣ በላቴክስ ለሚበጠበጡ ቀለሞች ይሄንን ምርት መጠቀም 
አሁንም ቢሆን ይችላል። (ነፃ ያልሆኑ ጀነሬተሮች በኒው ዮርክ ውስጥ 
የማስነሳት አገልግሎትን ሊጠቅሙ ይችላሉ። ለዝርዝሮች የቀለም 
እንክብካቤ (PaintCare)ን ያነጋግሩ።)

በጣም ብዙ መጠን ያለውን ቀለም 
ይቀበላሉ?
በሥራ ቦታዎች ወይም ከቤት ተመልሶ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል 
ቢያንስ 100 ጋሎን ቀለም ካልዎት፣ በነጻ ቆሻሻውን የሚያነሣልዎትን 
አገልግሎት ሰጪ ይጠይቁ። ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት ወይም 
ቆሻሻ እንዲነሣልዎት ለመጠየቅ እባክዎ www.paintcare.org ን 
ይጎብኙ።


