
 

Các Khóa Huấn Luyện Làm Vườn Tốt Cho  
Môi Trường Hoàn Toàn MIỄN PHÍ Cho  
Những Người Tạo Phong Cảnh    
 
 

Làm thế nào để duy trì phong cảnh đẹp mà không sử dụng hóa chất  

Sử dụng các sản phẩm hóa học khi làm phong cảnh có thể 
gây tác hại cho môi trường và sức khỏe của quý vị.  Các hóa 
chất trên quần áo và giày ủng vào nhà ở của gia đình quý vị.  

Bằng Anh ngữ và Việt ngữ.  Các khóa huấn luyện miễn phí.  Có thức ăn. 

Tìm hiểu cách để: 
 Giảm bớt việc sử dụng hóa chất qua 

những biện pháp và sản phẩm an 
toàn hơn 
 

 Tạo phong cảnh đẹp, lành mạnh cho 
khách hàng của quý vị 
 

 Quảng cáo dịch vụ của quý vị cho 
những khách hàng không muốn 
dùng hóa chất trong vườn của họ 

 
Quý vị phải ghi danh trước.  
 

Để biết thêm thông tin và để ghi danh, xin gọi số điện thoại 206-449-1137 hoặc vào trang mạng www.seattle.gov/util/proipm 

Các khóa huấn luyện  
cung ứng:   
 Kiềm Chế Cỏ Dại Bằng Chất Ít 
Độc Hơn 

 Bón Phân Căn Bản & Xác Định 
Kích Thước 

 Cách Giữ Cây Cối Khỏe Mạnh 

 Chăm Sóc Bãi Cỏ Tự Nhiên 



 

FREE Green Gardening  
Trainings for Landscapers    
 

How to maintain quality landscapes without using chemicals  

Applying chemical products in the landscape could 
harm the environment and your health. Chemicals 
come home to your family on your clothes and boots.  

In English and Vietnamese. Trainings are free. Food is provided. 

Learn how to: 
 

 Reduce chemical use through safer 
techniques and products 
 

 Create a healthy, beautiful landscape 
for your customers 
 

 Market your services to customers 
who don’t want chemicals in their yard 

 

You must pre-register.  
 

For more information and to register, call 206-449-1137 or visit www.seattle.gov/util/proipm 

Trainings offered:   
 Less Toxic Weed Control 

 Fertilizing Basics & 
Calibration 

 How to Keep Trees Healthy 

 Natural Lawn Care 
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