
ናበቲ ማሕበ ረ ሰብ ኢድካ ምዝር ጋሕ 

178 ህዘባዊ ርኢቶታትህዘባዊ ርኢቶታት 
ንናይ 2020 ናይ ከተማ ጫካ ማኔጅመንት ትልሚ ምሕዳስ ከይዲ። 

10 ምስቲ ማሕበረ ሰብምስቲ ማሕበረ ሰብ ንምትእትታው ዘድልዩ ቋንቋታት:  ኣምሓርኛ፣ 
ካምቦዲያን፣ ካቶኒዝ፣ ኮርያን፣ ማንድሪያን፣ ኦሮሞ፣ ስፓኒሽ፣ ሶማሊ፣ ትግርኛን ቪትናሚዝን።

ናይ ስያትል ከተማ ተግባራት  ናይ ስያትል ከተማ ተግባራት  
ሓገዝ ኣብ ናይ ከተማ ጫካና ሓገዝ ኣብ ናይ ከተማ ጫካና 
1,902 ኣብ ናይ ስያትል ከተማ ክፍሊታት ዝትከሉ ኦማት 

8,717 ጥዕንኦም ንምሕላውን ንምዕባይን ዝዕቀቡ ኦማት

6,121 ናይ ከተማ ጫካና ብዝለጸ ንምክትታል ዝኣተዉ ኦማት 

386.65 ማይል ዝተከርከሙ ኦማት ንደሕንነትን ተደጋፊነትን ናይ ፍልፍል ሓይሊ

25,923 ናይ ግብረ ሰናይ ሰዓታት ናይ ግብረ ሰናይ ሰዓታት 
ናይ ስያትል ከተማ ጫካ ምክንኻን

ኣብ ናይ ስያትል 
ጫካ ዘለዎም 
ፓርክመሬታት
Green Seattle 
Partnership
356 
ካሬ መሬት ወሰድቲ ተኽሊታትካሬ መሬት ወሰድቲ ተኽሊታት 
ካብ ናይ ስያትል ጫካ ፓርክ መሬታት 
ዝተለዓሉ

1,845 
ካሬ ጫካ ፓርክ መሬታትካሬ ጫካ ፓርክ መሬታት
ኣብ ትሕቲ ሕድሳት

12,536 
ናይቲ ዓዲ ኦማት ዘርኢናይቲ ዓዲ ኦማት ዘርኢ 
ብ Green Seattle Partnership 
ዝተተኸሉ

ናይናይ 2020  
ዘሳኻዕናዮም ነገራትዘሳኻዕናዮም ነገራት



Green Seattle Partnership
ልዕሊ 2,700 ካሬ ጫካ ዝኾኑ ፓርክ መሬታት ብግብረ ሰናይን ብናይ ሰብ ሞያታት ጉጅለን መሬት ወሰድቲ ኦማት ኣብ ምውጋድ ምስራሕ፣ ሓደሽቲ ናይቲ ዓዲ ኦማትን 
ዘይበረሱ ኦማትን ምትካል ከምኡውን ናይ ነዊሕ ግዜ ሜንቴናስ ምክያድ።

ኦማት ንመንደራትኦማት ንመንደራት
1,000 ዝኾኑ ነጻ ኦማት በቢ ዓመቱ ምቕራብን ናይ ስያትል ነበርቲ ኣብ መረብኦም ክተኽሉ ምሕጋዝን።

ናይ ኦም ኣምባሳደርናይ ኦም ኣምባሳደር
ገበርቲ ሰናያት ናይ ስያትል ህዝባዊ ኦማት ንክከናኸኑ ምሕጋዝን ንመንደርተኛታት ናብ ናይ ስያትል ኣፍካ ዘኽፍት ናይ ከተማ ኣግራብ ዑደት ምግባዝን።

ናይ ቅርሲ ኦማት ፕሮግራም ናይ ቅርሲ ኦማት ፕሮግራም 
ፍሉያት ኦማት ከም ናይ ስያትል ቅርሲ ኣካል ተገይሮም ምኽባር። 

ናይ ከተማ ጫካ ኮሚሽንናይ ከተማ ጫካ ኮሚሽን
ናይ ከተማ ከንቲባን ካወንስልን ናይ ሓለዋ፣ ማኔጅመንትን ዕቀባን ኦማትን ኣሕምልትን ስያትል ብዝምልከት ፖሊሲን ደንበታትን ኣብ ምጥያሽ ምኽሪ ምሃብ።

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

ዋጋ ኣግራብ ከተማ ሲያተትል

725 ሜትሪክ ቶናትሜትሪክ ቶናት በከልቲ ነገራት ዐበታዊ ብኦማትና 
ይውገዱ፣ $5.62 ሚልዮን ክሳብ

$5.9 ሚልዮንሚልዮን ዝኣክል ናይ ፍልፍል ሓይሊ ወጻኢ ብምቑጣብ 
ኣብ  ክረምቲ ጽላል ብምሃብን ኣብ ሓጋይ ንፋስ ብምኽልካልን 

$10.9 ሚልዮንሚልዮን ካብ ናይ ካርበን መኽዘን ብምቑጣብ + 
$768,000 ዓመታዊ ቁጠባ ካብ ናይ ካርበን ደው ምባል = $11.7M 
ቁጠባ ኣብ ካርበን መኽዘንን ናይ ካርበን ደው ምባልን – ናይ ኣየር ንብረት 
ለውጢ ጽልዋታት

$4.99 ቢልዮንቢልዮንዶላራት ዋጋ ኣብ ምትካእ

ናይ ሰያትል ኣግራብ ኢኮሲስተም ዋጋታት። Green Cities Research Alliance. Seattle, WA, 2012. www.
seattle.gov/trees/docs/Seattles_Forest_Ecosystem_Values_Report.pdf.

ምስረታታትን ፕሮግራማትን


