አዲስ የዛፍ አገልግሎት
አቅራቢ መስፈርቶች
በቅርቡ ይመጣሉ!

በኤፕሪል 5፣ 2022፣ የሲያትል ከተማ ምክር ቤት
ሁሉም የዛፍ አገልግሎት ሰጪዎች በሲያትል ውስጥ ንግድ ለመምራት
እንዲመዘገቡ የሚፈልገውን የካውንስል ህግ 120207 አፀደቀ።
ህጉ ሥራው ከመጠናቀቁ ከሶስት ቀናት በፊት የንብረት ባለቤቶች የተመዘገቡ አቅራቢዎችን እንዲጠቀሙ እና
ዛፎችን መቁረጥ ወይም ማስወገድን በተመለከተ ማስታወቂያ መለጠፍ አለባቸው። የዚህን አዲስ ህግ ድንጋጌዎች
ለማብራራት የሚረዳ አዲስ የዳይሬክተሩ ደንብ እና አመልካቾች የምዝገባ እና የህዝብ ማሳሰቢያ ሂደትን
እንዲከታተሉ የሚረዳ አዲስ ጠቃሚ ምክር በሴፕቴምበር ላይ ይታተማል።

ይህ ለምን አስፈለገ
የሲያትል ከተማ የከተማ የደን ሽፋናችንን ለመጠበቅ ቁርጠኛ ነው። ዛፎች ለንብረትዎ እና ለአካባቢው ማህበረሰብ እሴትን
ይጨምራሉ። የሸራ ሽፋን የከተማውን የደን ጤና መለኪያ አንዱ አስፈላጊ እርምጃ ነው። የከተማ ዛፎች የዱር አራዊት
መኖሪያን፣ የአጎራባች ኑሮን፣ እና የተሻሻሉ የህዝብ ጤና ውጤቶችን፣ ጨምሮ በርካታ የስነ-ምህዳር፣ ኢኮኖሚያዊ እና
ማህበራዊ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። ይህ መዝገብ ቤት ባለቤቶች፣ ነዋሪዎች፣ እና ጎረቤቶች የተመዘገበ ኩባንያ ስለ ዛፍ ደንቦች
እውቀት ያለው እና ምርጥ ተሞክሮዎችን በአካባቢያቸው ያለውን ሥራ በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን ማረጋገጥ እንዲችሉ ይህ
መዝገብ ለሕዝብ ተደራሽ ይሆናል።

የዛፍ አገልግሎት አቅራቢዎች የመመዝገቢያ መስፈርቶች
የሲያትል ኮንስትራክሽን እና ኢንስፔክሽን ዲፓርትመንት (SDCI) የዛፍ አገልግሎት ሰጪ መዝገብ በኦገስት 26፣ 2022 ይጀምራል።
መዝገቡ በሲያትል ኮንስትራክሽን እና ኢንስፔክሽን ዲፓርትመንት (SDCI) ዛፍ ኮድ ድረ-ገጽ ላይ ይታተማል (www.seattle.gov/
sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes) እና ከመደበኛ ጥገና በላይ በዛፍ ኮድ መሠረት በ ሲያትል ውስጥ በግል
ንብረት የዛፍ ሥራ ለማጠናቀቅ ብቁ የሆኑ የዛፍ አገልግሎት አቅራቢዎችን ማውጫ ይይዛል።
•

ከኦገስት 26 ጀምሮ የዛፍ አገልግሎት አቅራቢዎች ኣካውንት መክፈት ኣለባቸው እና በሲያትል ኮንስትራክሽን እና ኢንስፔክሽን
ዲፓርትመንት (SDCI) በ https://cosaccela.seattle.gov/ መመዝገብ አለባቸው። ይህ ዲጂታል ማመልከቻ ነው፣ የወረቀት
ማመልከቻ ቅጽ ከፈለጉ ወይም ማመልከቻዎን ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ፣ እባክዎን በ (206) 233-5185 ይደውሉልን ወይም
በ https://sdci.zendesk.com/hc/en-us/requests/new ላይ ያግኙን። ጥያቄዎን ለማስኬድ እገዛ እንዲያገኙ በ “ፈቃዶች፣
ኮዶች፣ ዞኖች፣ እቅዶች” (permits, codes, zones, plans) እርዳታ እንደሚያስፈልግዎ ያመልክቱ፣ ከዚያም እንደሚፈልጉት
የእርዳታ ዓይነት የመሬት አጠቃቀም “Land Use” የሚለውን ይምረጡ እና በመቀጠል በመግለጫው መስክ ውስጥ “Trees” ዛፎች
የሚለውን ይምረጡ።

•

ሁሉም የዛፍ አገልግሎት አቅራቢዎች በሲያትል*** ውስጥ ዛፎችን በተመለከተ የማስወገድ*፣ ዋና የመግረዝ**፣ ወይም የማማከር
አገልግሎትን የሚያከናውኑ እስከ ህዳር 10፣ 2022 ድረስ መመዝገብ አለባቸው።

•

የዛፍ አገልግሎት አቅራቢዎች በ SMC 25.11፣ የዳይሬክተሩ ደንብ 16-2008 እና ANSI A-300 የመግረዝ ደረጃዎች (ወይም
ተከታይ ደረጃ) የሚገኙትን የዛፍ ጥበቃ ደንቦችን ለመከተል ቁርጠኛ መሆን አለባቸው።

•

አለመመዝገብ ወይም ሁለት የጥሰት ማሳወቂያዎችን መቀበል የዛፍ አገልግሎት ሰጪዎች በሲያትል ውስጥ ንግድ ለመሥራት ብቁ
እንዳይሆኑ ያደርጋል።

•

እባክዎን የሲያትል ኮንስትራክሽንና ኢንስፔክሽን ዲፓርትሜንት (SDCI) የዛፍ አገልግሎት ሰጪ መዝገብ ቤት በግል ንብረት ላይ
ያለውን ስራ የሚሸፍን እና ከሲያትል የመጓጓዣ ኣገልግሎት (SDOT) የዛፍ አገልግሎት አቅራቢ መዝገብ የተለየ መሆኑን እና
በህዝብ የመንገድ መብት ላይ የሚሰሩ ስራዎችን የሚቆጣጠር መሆኑን ልብ ይበሉ። በእያንዳንዱ ላይ በተናጠል መመዝገብ አለብዎት፣
የእያንዳንዳቸው አገናኞች https://cosaccela.seattle.gov ላይ ሊገኙ ይችላሉ።

*ዲያሜትር ከ6 ኢንች በላይ የሆነ ማንኛውንም ዛፍ ማስወገድ።
** በግል ንብረት ላይ ላለ ለማንኛውም ዛፍ ዋና የመግረዝ ሥራ። ዋና መግረዝ ከ 2 ኢንች ዲያሜትር ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ቅርንጫፍ ወይም ስር
ወይም ከ 15% በላይ የዛፍ ሽፋኑን ማስወገድ ነው። ሌሎች የተለመዱ የዛፎችን መቁረጥ እና መጠገን ስራ ለማጠናቀቅ መመዝገብ አያስፈልግም።
*** በዛፍ እንክብካቤ ባለሙያ (arborist) በቀረበ ሪፖርት ላይ የዛፍ ምዘናዎችን ማካሄድ።

የንብረት ባለቤት መስፈርቶች
•

ከኖቬምበር 10 ጀምሮ፣ በንብረትዎ ላይ ያለውን አብዛኛው የዛፍ ስራ ለማጠናቀቅ የተመዘገበ የዛፍ አገልግሎት አቅራቢ መቅጠር
አለብዎት። የተመዘገቡትን አቅራቢዎች ዝርዝር በ SDCI የዛፍ ኮድ ድረ-ገጽ ላይ፣ www.seattle.gov/sdci/codes/codes-weenforce-(a-z)/trees-and-codes፣ በጥቅምት ወር ማየት ይችላሉ።

•

ከኖቬምበር 10 ጀምሮ የንብረት ባለቤቶች የዛፍ አገልግሎት አቅራቢ ስራውን ከመጀመሩ ቢያንስ ከሶስት ቀናት በፊት በንብረቱ ላይ
የዛፍ መቆረጥን ወይም መወገድን በተመለከተ ህዝባዊ ማስታወቂያ መለጠፍ አለባቸው። ይፋዊ የህዝብ ማስታወቂያ ለመፍጠር፣ በ
https://cosaccela.seattle.gov ላይ የሚሰጠውን ቅጽ መሙላት አለብዎት።

•

በንብረታቸው ላይ መደበኛውን የመግረዝ እና የዛፍ እንክብካቤን የሚያጠናቅቁ የንብረት ባለቤቶች መመዝገብ ወይም ማስታወቂያ
መለጠፍ አይጠበቅባቸውም።

የዚህ መረጃ የተተረጎሙ ስሪቶች በድረ-ገጻችን ላይ በ
www.seattle.gov/sdci/codes/codes-we-enforce-(a-z)/trees-and-codes ይገኛሉ።

