
የ2019 ክንውኖቻችን

2,026 ዛፎችዛፎች  
በሲያትልበሲያትል  በሙሉበሙሉ  በከተማበከተማ  
መምሪያዎችመምሪያዎች  ተተክለዋልተተክለዋል

8,220 ዛፎችዛፎች  
ጤናማጤናማ  እንዲሆኑእንዲሆኑ  እናእና  
እንዲያድጉእንዲያድጉ  ተጠብቀዋልተጠብቀዋል

የከተማ ደናችንን በተሻለ ሁኔታ የከተማ ደናችንን በተሻለ ሁኔታ 

ለመጠበቅለመጠበቅ  39,835  

ዛፎችዛፎች  ተፈጥረዋልተፈጥረዋል

ለመብራት መስመር ደህንነትና ለመብራት መስመር ደህንነትና 

አስተማማኝነት አስተማማኝነት 408  

ማይልስማይልስ  ዛፎችዛፎች  ተስተካክለዋልተስተካክለዋል

9 የአካባቢየአካባቢ  ፍትህፍትህ ቅድሚያ ማህበረሰቦች በከተማ ደን 
አስተዳደር እቅድ እድሳት ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉ ተደርገዋል፡ አፍሪካን 
አሜሪካ፤ ቻይናዊያን፤ የአካል ጎዳተኞች፤ ምስራቅ አፍሪካዊያን፤ ላቲናዊያን፤ 
ትውልደ አሜሪካን፤ ታላላቆች፤ የደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ስደተኞች እና ቤት 
አልባ ህዝቦች፡፡  

ከማህበረሳቡከማህበረሳቡ  ጋርጋር  ለመነጋገርለመነጋገር 10  
ቋንቋዎችቋንቋዎች  በጥቅምበጥቅም ላይ ይውላሉ፡ አማርኛ፤ካንቶኒስ፤ ክሜር፤ 
ኮሪያንኛ፤ መንደሪን፤ ኦሮሚኛ፤ ስፓኒሽ፤ ሶማሊኛ፤ ትግርኛ፤ እና የቬትናም 
ቋንቋዎች

የከተማየከተማ  
ጫካችንንጫካችንን  
በማገዝበማገዝ  ውስጥውስጥ  
የሲያትልየሲያትል  ከተማከተማ  
እርምጃዎችእርምጃዎች

በሲያትል የጫካማው ፓርክላንድስ  
ውስጥ የተሰራ ስራ

ማህበረሰቡን ለመድረ ስ

74,118  
የበጎየበጎ  ሰዓቶችሰዓቶች      
ለሲያትል ከተማ ደን እንክብካቤ

Green Seattle Partnership 
497 ሄክታር  የአረም ተክሎችን
  ከሲያትልከሲያትል  ጫካማጫካማ  የፓርክየፓርክ  ስፍራዎችስፍራዎች  ተወግደዋልተወግደዋል

1,788 ሄክታር ጫካማ የፓርክ ስፍራዎች  
በማገገምበማገገም  ላይላይ  ነውነው

16,842 የሀገር በቀል ችግኞች
  በሲያትልበሲያትል  አረንጓዴአረንጓዴ  ሽርክናሽርክና  ተተክለዋልተተክለዋል



Trees for Seattle እቅድ እና 
ፕሮግራሞች
Green Seattle Partnership
አረም ተክሎችን በማስወገድ፤ አዲስ ሀገር በቀል ዛፎችን በመትከል እና የረጅም ግዜ እንክብካቤን 
በማከናወን በ2025 በጫካማው የፓርክ ቦታ 2,500 ህከታር መልሶ ያለማል፡፡

Trees for Neighborhoods
በየአመቱ 1,000 ዛፎችን በማቅረብ እና የሢያትል ነዋሪዎች በየጓሮአቸው እንዲተክሉ  
እርዳታ ያደርጋል፡፡

Tree Ambassador
የበጎ አገልግሎት ሰጪዎች ለሲያትል የህዝብ ዛፎች በሚያደርጉት እንክብካቤ ውስጥ በማገዝ እና 
የአካባውን ማህበረሰብ በከተማ ደን እንድደመሙ ለማድረግ ሲያትል ውስጥ በጉብኝት እንዲሳተፉ 
ያደርጋል፡፡

Heritage Tree Program 
ለልዩ ዛፎችን እንደ ሲያትል ቅርስ አካል እንዲንከባከቡ እውቅና ይሰጣል፡፡ 

Urban Forestry Commission
በሲያትል ውስጥ የዛፎች እና ተክሎች ጥበቃ፤ አስተዳደር እና መከላከል ፖሊስ እና ደንቦችን  
በመቅረፅ ረገድ ለከንቲባ እና የከተማ ምክር ቤት ያማክራል፡፡

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

በአመት በአመት 725 725 ምትሪክምትሪክ  ቶንቶን  በካዮችበካዮች  በኛበኛ  ዛፎችዛፎች  ተወግደዋል፤ተወግደዋል፤ $5.62  $5.62 ሚሊዮንሚሊዮን  ዶላርዶላር  ቆጥቧልቆጥቧል

$5.9 $5.9 ሚሊዮንሚሊዮን  ዶላርዶላር  በተወገደበተወገደ  የኢነርጂየኢነርጂ  ዋጋዋጋ    በበጋበበጋ  ከለላከለላ  በመስጠትናበመስጠትና  በክረምትበክረምት    
ነፋስንነፋስን  በመከላከልበመከላከል

$10.9 $10.9 ሚሊዮንሚሊዮን  ዶላርዶላር  ከካርቦንከካርቦን  ክምችትክምችት  ቁጠባቁጠባ  
+ $768,000 + $768,000 በአመትበአመት  ከካርቦንከካርቦን  ውርስውርስ  ቁጠባቁጠባ = $11.7  = $11.7 ሚልዮንሚልዮን  በካረቦንበካረቦን  ቁጠባናቁጠባና  ውርስውርስ  ላይላይ  የተቆጠበየተቆጠበ- - የአየርየአየር  ለውጥለውጥ    
ተፅዕኖንተፅዕኖን  ለመቀነስለመቀነስ  እየረዳእየረዳ  ነውነው

በመተካትበመተካት  ዋጋዋጋ  ውስጥውስጥ$4.99 $4.99 ቢልየንቢልየን  ዶላርዶላር

የሲያትልየሲያትል  ደንደን  ስለምህዳርስለምህዳር  ዋጋዎች፡፡ዋጋዎች፡፡ Green Cities Research Alliance. Seattle, WA, 2012.  
www.seattle.gov/trees/docs/Seattles_Forest_Ecosystem_Values_Report.pdf.

የሲያትል ከተማ ደን ዋጋ

http://www.seattle.gov/trees

