
ኣብ 2019 ንዘመዝገብናዮም ዓወታት

2,026  ኣብ ሙሉእ ኣብ ሙሉእ 

ሲያትል ብኽፍሊ ከተማ ሲያትል ሲያትል ብኽፍሊ ከተማ ሲያትል 

ዝተተኸሉ ኣእዋምዝተተኸሉ ኣእዋም

8,220 ኣብኡ እናሃለዉ ኣብኡ እናሃለዉ 

ከግግሙን ክማሓየሹን ከይተቆረጹ ከግግሙን ክማሓየሹን ከይተቆረጹ 

ዝግደፉ ኣእዋም ዝግደፉ ኣእዋም 

39,835  ምንክብኻብ  ምንክብኻብ 

ክጥዕም ተባሂሎም ዝተቆጸሩ ክጥዕም ተባሂሎም ዝተቆጸሩ 

ኣእዋምኣእዋምTrees 

ንድሕንነትን ቀጻልነትን መስመር ንድሕንነትን ቀጻልነትን መስመር 

ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተባሂሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተባሂሉ 

ዝተጸረጉ ዝተጸረጉ 408  ኣእዋመ ኣእዋመ

9 ኣብ ስራሕቲ ምምሕያሽ ሽፋን ኣግራብ  ኣብ ስራሕቲ ምምሕያሽ ሽፋን ኣግራብ 
ከተማ ዝተዋፈሩ ተሓለቅቲ ከባቢ ትሕዝቶንከተማ ዝተዋፈሩ ተሓለቅቲ ከባቢ ትሕዝቶን 
ቅድምያ ዝህብ ክፋል ሕብረተሰብን ጸለምቲ ኣፍሪካውያን፣ ቻይናውያን፣ 
ጉዱኣት ኣካል፣ ምብራቅ ኣፍሪካውያን፣ ላቲንክስ፣ ቀዳሞት ኣሜሪካውያን፣ 
ኣረጋውያን፣ ደቡብ ምብራቅ ኤስያውያን፣ ከምኡእውን ገዛ ዘይብሎም 
ዜጋታት:: 

10 ማሕበረሰብ ተሳተፍቲ ንምግባር ኣብ ማሕበረሰብ ተሳተፍቲ ንምግባር ኣብ 
ጥቅሚ ዝውዕሉ ዓይነት ቋንቋታትጥቅሚ ዝውዕሉ ዓይነት ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ 
ካንቶንኛ፣ ኩመር፣ ኮርያኛ፣ መንደሪን፣ ኦሮመምኛ፣ ስፓነኛ፣ ሶማልኛ፣ 
ትግርኛን ቬትናምኛን፡፡

ከተማከተማ  
ምስፍሕፋሕምስፍሕፋሕ  
ጫካታትጫካታት  
ከተማከተማ  
ዝገብሮዝገብሮ  ሓገዝሓገዝ

ኣብ ጫካታት ሲያትል  
ዝተሰርሑ ስራሕቲ

ናብ ማሕበረሰብ ዝተባጽሑ

74,118  
ኣእዋምኣእዋም  ከተማከተማ  
እናተንከባኸብካኣብ ስራሕቲ ዓርሰ ፍቃድ ዝውዕሉ 
ስዓታት  

Green Seattle Partnership 
497 ሄክታር ሰፋሕቲ ኣእዋም 
ካብ ናይ ኣብ ስያትል ዝርከብ ፓርክላንደ ዘተወገዱካብ ናይ ኣብ ስያትል ዝርከብ ፓርክላንደ ዘተወገዱ

1,788 ሄክታራት ጫካ ፓርክላንድ  
ኣብ መሊስካ ምሕዋይ ዝርከቡኣብ መሊስካ ምሕዋይ ዝርከቡ

16,842 ምድቃል ኣዝርእቲ ውሽጢ ዓዲ 
ብመዳይ ሽርክና ሓምለዋይ ሲያትል ዝተተኸሉብመዳይ ሽርክና ሓምለዋይ ሲያትል ዝተተኸሉ



ፕሮግራምን ተበጋስነትን  
ኣግራብ ንስያትል
Green Seattle Partnership
ኣብ 2025 ብመዳይ ዓርሰ ፍቃደኛታት ኣቢልካ ቦታ ኣሳፊሖም ዝሕዙ ኣእዋማት ምውጋድ፣ ሓደሽቲ 
መቦቆሎም ኣብቲ ከተማ ዝኾኑ ኣእዋም ምትካል፣ን ናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ምግባርን ብዝመሳሰሉ 
መንገድታት2500 ሄክታት ናብ ዝነበሮ ምምላስ፡፡

Trees for Neighborhoods
በብዓመቱ 1000 ናይ ነጻ ፈልስታት ብምቅራብ ነበርቲ ስያትል ኣብ ገደልኦም ክተኽሉ ምግባር፡፡

Tree Ambassador
ዓርሰ ፍቃደኛታት ኣኣ ናይ ህዝቢ ኣግራብ ክንክን ክዋፈሩ ምትሕብባርን ፣ነበርቲ እተ ከባቢኣብቲ 
መንፈስካ ዝሕድስ ቦታ ክሸራሸሩ ምግባርን

Heritage Tree Program 
ፍሉያት ዝኾኑ ኣእዋም ፈሊኻ ኣካል ሓድጊ ስያትል ክኾኑ ምግባር፡፡ 

Urban Forestry Commission
ከንቲባን ኣባል ምክርቤት እታ ከተማን ኣብ ጉዳያት ምሕላው፣ ምንክብኻብን ምዕቃብን ኣግራብን 
ኣትክልትን ሕግታትን ደንብታትን ከውጽኡ ምሕታት፡፡

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

725 ሜትሪክሜትሪክ  ቶንቶን  በከልቲበከልቲ  በብዓመቱበብዓመቱ  ዝምንጠሩዝምንጠሩ  ኣብቲኣብቲ  ከባቢከባቢ  ፍሉጣትፍሉጣት  ዝኾኑዝኾኑ  ዓይነትዓይነት  ኣግራብኣግራብ $5.62   $5.62  
ሚልዮንሚልዮን  ትርፊትርፊ  የርክብ፡፡የርክብ፡፡

ኣብ ሓጋይ መፅለሊ ብምሃብን ኣብ ክረምቲን ንፋስ ብምክልኻልን ኣብ ሓጋይ መፅለሊ ብምሃብን ኣብ ክረምቲን ንፋስ ብምክልኻልን $5.9  
ሚልዮን  ወጻእታት ሓይሊ የትርርፍ ሚልዮን  ወጻእታት ሓይሊ የትርርፍ 

ካብ ተቀማጢ ካርቦንካብ ተቀማጢ ካርቦን $10.9  
+ $768,000 + $768,000 ዓመታዊዓመታዊ  ዕቋርዕቋር  ካብካብ  ፍሓምፍሓም  ምፍሓምምፍሓም = $11.7M  = $11.7M ካብካብ  ምዕቋርንምዕቋርን  ምፍሓምንምፍሓምን– – ብኽለትብኽለት  ከባቢከባቢ  ኣየርኣየር  ምቅናስ፡፡ምቅናስ፡፡

$4.99 ቢልዮንቢልዮን  ዋጋ መተካእታዋጋ መተካእታ

ዋጋዋጋ  ኣተሓሕዛኣተሓሕዛ  ከባቢከባቢ  ሲያያል፡፡ሲያያል፡፡  Green Cities Research Alliance. Seattle, WA, 2012.  
www.seattle.gov/trees/docs/Seattles_Forest_Ecosystem_Values_Report.pdf.

ዋጋ ኣግራብ ከተማ ሲያተትል

http://www.seattle.gov/trees

