
ወደ ማህበረሰቡመድረስ 
178 የህዝብ አስተያየቶችየህዝብ አስተያየቶች 
ለ2020 የከተማ ደን አስተዳደር የእቅድ ዝመና ሂደት ቀርቧል። 

ማህበረሰቡን ለማሳተፍማህበረሰቡን ለማሳተፍ10 ቋንቋዎችቋንቋዎች ፡  አማርኛ፣ ካምቦዲያ፣ 
ካንቶኔዝ ኮሪያኛ፣ ማንዳሪን፣ ኦሮምኛ፣ ስፓኒሽ፣ ሶማሊኛ፣ ትግርኛ እና ቬትናምኛ።

የከተማችንን ደን ለመጠበቅ የሲያትል  
ከተማ እርምጃዎች
1,902 በከተማው መምሪያዎች በሲያትል ዙሪያ የተተከሉ ዛፎች 

8,717  ዛፎች ጤናማ እንዲሆኑ እና እንዲያድጉ ጥበቃ ተደርጎላቸዋል።

6,121 ዛፎች የከተማችንን ደን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠር እውቅና የተሰጣቸው ዛፎች 

386.65 ማይል ደህንነት እና አስተማማኝነት የተቆረጡ ዛፎች የኃይል ፍርግርግ

25,923 የበጎ ፈቃድ ሰዓታትየበጎ ፈቃድ ሰዓታት
 የሲያትል ከተማ ደንን መንከባከብ

በሲያትል በደን 
በተሸፈኑ መናፈሻዎች 
ውስጥ የተከናወነ ሥራ
Green Seattle 
Partnership
356 
የወራሪ እጽዋትየወራሪ እጽዋት  ኤከር ኤከር 
ከሲያትል በደን የተሸፈኑ የአትክልት ቦታዎች 
ተወግዷል

1,845 
የደን ፓርክላንድስ ኤከርየደን ፓርክላንድስ ኤከር በመልሶ መተካት 
ላይ የተቆጠበ- የአየር ለውጥ ተፅዕኖን  

12,536 
በአካባቢው የሚገኙ የዛፍ ችግኞች  በአካባቢው የሚገኙ የዛፍ ችግኞች  
በGreen Seattle Partnership 
ተተክሏል።

የየ2020 
ስኬቶቻችንስኬቶቻችን



Green Seattle Partnership 
ወራሪ እፅዋትን ለማስወገድ ፣ አዳዲስ በአከባቢው የነበሩ ዛፎች ለመትከል እና አደጋ ላይ ያሉ እፅዋትን ለመትከል እንዲሁም የረጅም ጊዜ ጥበቃ ለማከናወን  
በበጎ ፈቃደኞች እና በሙያዊ ባልደረቦች አማካይነት ከ 2,700 ኤከር በላይ በደን የተሸፈነ የፓርክ መሬት መመለስ።

ዛፎች ለጎረቤቶች
በየአመቱ 1,000 ነፃ ዛፎችን መስጠት እና የሲያትል ነዋሪዎች በጓሮቻቸው ውስጥ እንዲተክሉ ድጋፍ ማድረግ፡፡

የዛፍ አምባሳደር
የሲያትል የህዝብ ዛፎችን ለመንከባከብ በጎ ፈቃደኛ ሠራተኞችን መደገፍ እና በሲያትል ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው የከተማ ደን ውስጥ ጉብኝቶች ላይ ማሳተፍ።

የቅርስ ዛፍ ፕሮግራም 
የሲያትል ቅርስ አካል ሆነው እንዲጠበቁ ለልዩ ዛፎች እውቅና መስጠት። 

የከተማ የደን ኮሚሽን  
በሲያትል የዛፎችን እና እፅዋትን ጥበቃ እና አያያዝን የሚመለከቱ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች እንዲቋቋሙ  
ከንቲባውን እና የከተማ ምክር ቤቱን ማማከር።

TreesForSeattle@Seattle.gov (206) 684-TREE www.seattle.gov/trees

የሲያትል ከተማ ደን ዋጋ

725 ሜትሪክ ቶንሜትሪክ ቶን  የብክለት አምጪዎችየብክለት አምጪዎች በየዓመቱ በዛፎቻችን 
ይወገዳሉ፣ ይህም $5.62 ሚሊዮን ዶላር ያድናል።

 $5.9 ሚሊዮንሚሊዮን  በተቀነሱ የኃይል ወጪዎችበተቀነሱ የኃይል ወጪዎች  በበጋው ወቅት ጥላ 
በማድረግ እና በክረምት ንፋሱን በመከልከል 

 $10.9 ሚሊዮንሚሊዮን በካርቦን ክምችት በካርቦን ክምችት ቁጠባ ቁጠባ  +$768,000 ዓመታዊ 
የካርቦን ማጠራቀሚያ ቁጠባ= $11.7ሚሊዮን በካርቦን ክምችት እና ማጠራቀሚያ 
የተቀመጠ - የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ ይመልከቱ 

$4.99 ቢሊዮንቢሊዮን በተተኪ እሴት ውስጥ ያሉ ዶላሮች  
የሲያትል የደን ሥነየሲያትል የደን ሥነ ምህዳራዊ እሴቶች። ምህዳራዊ እሴቶች። Green Cities Research Alliance. ሲያትል፣ሲያትል፣ WA፣፣ 2012.  
www.seattle.gov/trees/docs/Seattles_Forest_Ecosystem_Values_Report.pdf.

ኢኒሽዬቲቮች እና ፕሮግራሞች

http://www.seattle.gov/trees

