
កម្មវិធ ីDuwamish Valley Resilience District
សូមចូលរួមជាមួយពួកយើងជាផ្នែកមួយដើម្បីធ្វើជាដៃគូ ក្នុងវិស័យរួបរួមគ្នាសម្រាប់អ្នក
រស់នៅក្នុងតំបន់ Duwamish Valley និងជួយអាជីវកម្មឱ្យមានការរីកចម្រើន។

តើកម្មវិធី Resilience District 
គឺជាកម្មវិធីអ្វី?
កម្មវិធី Resilience District គឺជាសំណើប្រកបដោយភាព
ច្នៃប្រឌិត ដើម្បីរៀបចំ ទប់ទល់ សម្របតាម និងក្រោកឡើងវិញ ពី
បញ្ហាប្រឈមដែលបណ្ដាលមកពី៖

•  បញ្ហា បរិស្ថាន

•  ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

•  សម្ពាធផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច

ភាពរឹងមាំក្នុងសហគមន៍គឺជាសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយផល
ប៉ះពាល់ទាំងនេះ និងដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមា
នៃការវិនិយោគដែលកំពុងបន្ត និងនាពេលអនាគតនៅក្នុងតំបន់ 
Duwamish Valley ។

ទីក្រុងកំពុងតែចាប់ផ្តើមរៀបចំផែនការដើម្បីទប់ទល់និងការ
កើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាង
មុខនេ។ យើងនឹងខិតខំដើម្បីធានាថា ការសម្របទៅតាមការ
កើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ Duwamish Valley 
ត្រូវបានចាក់ជាគ្រឹះនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានភាពរឹងមាំ៖ 
សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍និងការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺមានសារៈសំខាន់ដូចជា
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរៀបចំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង
ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃស្អែក។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ ទីក្រុងនឹងធ្វើការ
ជាមួយប្រជាជននិងអាជីវកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍរចនាសម្ព័ន្ធ
អង្គការសហគមន៍ របៀបផ្តល់មូលនិធិ និងការវិនិយោគលើ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ក្រុមគ្រួសារនិង
អាជីវកម្មអាចរីកចម្រើនបាន។

អ្នកអាចជួយធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការបង្កើតកម្មវិធី 
Resilience District ។ ទីក្រុងនឹងជំរុញឱ្យដៃគូក្នុង South 
Park និង Georgetown អោយបង្កើតចក្ខុវិស័យរួមគ្នាសម្រាប់
កម្មវិធី Resilience District ដោយស្វែងរកយុទ្ធសាស្រ្ត
សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនិងការរៀបចំសហគមន៍ ការសម្រប
សម្រួលតាមកម្រិតកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនិងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ការងារនេះនឹងលើកកំពស់សំឡេងរបស់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់
ខ្លាំងបំផុតដោយភាពមិនស្មើគ្នា ដើម្បីធានាថា ការសម្រេចចិត្ត
នេះមានប្រយោជន៌ដល់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នា។

ការសម្រេចចិត្ដដែលជំរុញដោយ
សហគមន៍

West 
Seattle

Georgetown
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ParkN
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Duwamish 
Valley

ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ ១) អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដាំដើមឈើតាមដងស្ទឹង Duwamish។ 
រូបថតផ្ដល់ដោយលោក Paul J. Brown; 2) ទឹកជំនន់នៅតំបន់ឧស្សាហកម្ម 
South Park។ រូបថតផ្ដល់ដោយ Seattle Public Utilities; 3) អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
សម្អាតស្ទឹង Duwamish។ រូបថតផ្ដល់ដោយលោក Tom Reese។
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ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់រូបគួរយកចិត្តទុកដាក់?
សហគមន៍ដែលមានភាពរឹងមាំបានហៅយកតំបន្ដ Duwamish Valley ថា
ជាលំនៅដ្ឋាន តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ—រាប់ពីកន្លែងនេសាទ និង
ទីកន្លែងបោះជំរុំក្នុងរដូវរងារបស់កុលសម្ព័ន្ធ Duwamish រហូតទៅដល់
អ្នកមកតាំងលំនៅពីអឺរ៉ុបដំបូងគេ និងរហូតដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់
នោះសព្វថ្ងៃនេះ។ 

ប៉ុន្តែភាពកខ្វក់ក្នុងបរិស្ថាន ការកើនឡើងតម្លៃផ្ទះសម្បែង និងផល
ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បង្កឱ្យមានការគំរាមកំហែងដល់
ប្រជាជននិងអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់។

ក្រសួងការពារបរិស្ថានបានប្រកាសក្នុងឆ្នាំ 2001ថា  ស្ទឹង Duwamish 
ត្រូវបានចាត់ទុកថា គឺជាស្ទឹងដែលមានជាតិកខ្វក់ ដែលហៅថា Superfund 
Site ។ ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ កម្មករធ្វើការនៅទីនោះ ហើយនិងអាជីវកម្ម
នាៗប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ពីបរិស្ថាន រួមទាំងសារធាតុកខ្វក់
ចេញមកពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មចូលទៅក្នុងស្ទឹង Duwamish សារធាតុ
កខ្វក់ក្នុងខ្យល់អាកាសចេញមកពីផ្លូវហាយវេ; កង្វះកន្លែងពណ៌បៃតង; 
និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀត។ កត្តាទាំងនេះនាំឱ្យបាត់បង់អាយុកាល
ជាមធ្យមប្រាំបីឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់លេខកូដនេះ
ប្រៀបធៀបទៅនិងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Seattle និង King County ទាំងមូល 
ហើយបាត់បង់អាយុកាល 13 ឆ្នាំ ប្រៀបធៀបទៅនិងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រុង 
Seattle ដែលមានឋានៈគ្រាន់បើ ហើយនិងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជាតិសាសន៌
ចម្រុះតិចជាងគេ។

ទឹកជំនន់ដាក់បន្ទុកបន្ថែមមកលើផ្នែកសុខភាពនិងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
បមកលើអាជីវកម្មនិងក្រុមគ្រួសារ។ តំបន់ទំនាបមួយចំនួននៅតាម South Park 
និង Georgetown បានជួបប្រទះនូវទឹកជំនន់ដែលទាក់ទងនឹងជំនោរទឹកឡើង
ខ្ពស់ខ្លាំងនិងព្យុះភ្លៀង។ ទឹកជំនន់នឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាកាន់តែ
ធ្ងន់ធ្ងរ និងកាន់តែញឹកញាប់ នៅពេលដែលយើងជួបប្រទះរដូវត្រជាក់ដែលមាន
ទឹកកាន់តែច្រើននិងកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងកាន់តែខ្ពស់ដោយសារតែការប្រែប្រួល
នៃអាកាសធាតុ។ នេះនឹងបណ្ដាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរ។ 
ការផលិតនិងការប្រើប្រាស់រោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផល
ប៉ះពាល់ដោយការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនាពេលអនាគត នាំមកប្រហែល 
300 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗ និងគាំទ្រដល់រាប់ពាន់ការងារ។ 

យើងបានចាប់ផ្តើមការងារសាងសង់លំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ 
កែលម្អការធ្វើដំណើរ និងអភិវឌ្ឍឱ្យមានកន្លែងទូលំទូលាយ។ កម្មវិធី 
Resilience District អាចបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយ
រួម ដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ។

អាយុកាល

South Park

Georgetown

Laurelhurst

73.5 ឆ្នាំ

81.4 ឆ្នាំ

86.5 ឆ្នាំ

63 ហិចតានៃដីឧស្សាហកម្មនៅក្នុង
តំបន Duwamish Valley អាចត្រូវបាន
រងផលប៉ះពាល់ដោយការកើនឡើងនៃ
កម្រិតទឹកសមុទ្រនៅឆ្ 2070

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុរំពឹងថា កម្ពស់
ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើង 1 ហ្វីតនៅឆ្នាំ 2050 និង 
2 ទៅ 5 ហ្វីតនៅឆ្នាំ 2100។ ទីក្រុង Seattle 
ជួបប្រទះនឹងខ្យល់ព្យុះរដូវរងា ដែលខ្យល់បក់
អាចរុញកម្រិតទឹកឡើងមួយហ្វីត ខ្ពស់ជាង
កម្រិតធម្មតា។ ខ្យល់ព្យុះគឺជាបញ្ហាធំបំផុត
នៅពេលដែលវាស្របពេលជាមួយនឹងរដូវទឹកឡើង 
ដែលកើតឡើងបីឬបួនដងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយអាច
បន្ថែមឱ្យកើនឡើងដល់ 1.5 ហ្វីតថែមទៀត។ 
កម្លាំងទាំងនេះបូកបញ្ចូលគ្នាហើនិងការ
កើនឡើងកម្ពស់កម្រិតទឹកសមុទ្រគឺជាការប៉ះពាល់ដ៏
ខ្លាំងដល់សុខភាព សុវត្ថិភាព ហើយនឹងប៉ះពាល់
ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដីឧស្សាហកម្មប្រមាណ 
63  អេកឺ (25.5 ហិចតា) នៅក្នុង South Park 
ជាមួយនឹងទឹកជំនន់ប្រចាំឆ្នាំដល់ឆ្នាំ 2070 នេះបើ
យោងទៅតាមការសិក្សាឆ្នាំ 2017 ដោយកងវិស្វករ
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក។

កម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលបានព្យាករណ៍ t̓ałt̓ałucid ឧទ្យាន និងច្រាំងសមុទ្រ

Duwamish River t’ałt’ałucid Park and 
Shoreline Habitat 8th Ave S

18’

16’

14’

12’

10’

8’

2100 King Tide (occurs ~3x per year): 14ft

2100 Daily High Tide: 12ft

2020 Daily High Tide: 9ft

http://www.wacoastalnetwork.com/wp-content/uploads/2020/02/SLR-Report-Miller-et-al-2018.pdf


តើ ការ ខិតខ ំនេះ ខុស គ្នា យ៉ាង ណា?

ទីក្រុងបានផ្តល់មូលនិធិដើម្បីជួយសហគមន៍ដឹកនាំការសម្រេច
ចិត្តអំពីការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីតំបន់ Duwamish Valley 
Resilience District។ ជំនួយនេះផ្តល់ឱ្យសហគមន៍នូវ
អ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ និងការគាំទ្រផ្សេងទៀត ដើម្បី
បង្កើតចក្ខុវិស័យរួមមួយដែលដោះស្រាយ៖

មនុស្ស
បង្កើតឱ្យមានក្របខណ្ឌសម្រាប់
ការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍ដែលប្រមូល
ផ្តុំអ្នកស្រុកនិងអាជីវកម្មឱ្យជួបជុំគ្នា 
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួង
សាធារណៈ និងផ្តោតលើយុត្តិធម៌បរិស្ថាន 
និងសមធម៌ពូជសាសន៍។

គោលនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ណែនាំការអភិវឌ្ឍន៍និងផ្តល់មូលនិធិដល់
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារ និងការវិនិយោគ
ដែលធ្វើអោយផ្នែកសុខភាពនិងសមធម៌កាន់តែ
ប្រសើរឡើង។

ទីកន្លែងនិងគម្រោងការណ៌
បង្កើតឱ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រ ស្របតាម
នឹងការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្ររួមគ្នា 
និងគាំទ្រគម្រោងអាទិភាពសហគមន៍ ដែល
ជាឱកាសសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរួមគ្នា 
ការអភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានភាពជាដៃគូនិងបំពេញ
តាមតម្រូវការរបស់សហគមន៍ជាច្រើន។

ចាប់ផ្តើមគម្រោងដំបូង

ការស្វែងរក 
នករស់នៅ Duwamish Valley និងអាជីវកម្ម
រៀបចំ ដាក់គម្រោង បង្កើត និងគ្រប់គ្រង
សង្កាត់ដ៏រស់រវើក ចម្រុះ និងដែលមានគុណ
ភាពខ្ពស់ជាមួយដៃគូសំខាន់ៗ។ 

ដៃគូសំខាន់ៗ៖ 
- ទីក្រុង និងទីភ្នាក់ងារ
- សប្បុរសធម៌

ការសន្ទនាជាសហគមន៍ និងទីក្រុង 

- ទីក្រុងបានទទួលមូលនិធពិី Robert 
Wood Johnson Foundation

-  វិសាលភាពការងារ 
- ចាប់ផ្តើមគម្រោងដំបូង

2024

2020 គម្រោងចាប់ផ្តើម 

ការរៀបចំសហគមន៍ និងការចូលរួម 

- ប្រមូលផ្តុំក្រុមការងារផ្សេងៗ
- ចាប់ផ្លើមចូលរួមពីសហគមន

2022

ការពន្យារពេល
ដោយសារ កូវិដ 

ភស្តុភារ និងការចូលរួម  

- ផែនការសម្រាប់ការសម្របតាមកម្ពស់នៃ
ទឹកសមុទ្រ 

- ស្វែងរករចនាសម្ព័ន្ធតាមអង្គការ
- បង្កើតគំរូខាងហិរញ្ញវត្

កិច្ចសហការគ្នាពីរ នឹងជំរុញគម្រោងដែលជាគំរូសម្រាប់ការសម្រេច
ចិត្តរបស់សហគមន៍ ភាពជាដៃគូ និងការផ្តល់មូលនិធិ។

តំបន់ South Park - បញ្ចប់ដំណើរការរៀបចំកន្លែងធ្វើផែនការ ដែល
កំណត់អាទិភាពសហគមន៍សម្រាប់ទីតាំងអគ្គីសនី Unity Electric Site។

Georgetown -  កែលម្អផ្លូវចេញចូល 8th Ave. S និង Gateway 
Park North ដើម្បីអ្នកស្រុកធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ទឹង Duwamish ។



ការសម្របទៅតាមនឹងការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅក្នុង
ទីក្រុង Seattle គឺជាការចាំបាច់ ហើយដោយសារកម្រិតទាប
និងសណ្ឋានដីរាបនៃតំបន់ Duwamish Valley យើងត្រូវ
ចាប់ផ្តើមនៅក្នុង តំបន់ South Park និង Georgetown 
។ ប្រជាជននិងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ស្ថិតនៅក្នុង
តំបន់ Duwamish Valley ជាមួយគ្នា ហើយដើម្បីអោយមាន
អនាគតដ៏រឹងមាំ ភាគីទាំងពីរនេះតម្រូវឱ្យមានកិច្ចសហការ
គ្នា និងភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំ។  
កម្មវិធី Resilience District អាចជួយប្រមូលផ្ដុំ
អ្នកគ្រប់គ្នារស់នៅក្នុងតំបន់ Duwamish Valley ដើម្បី
គ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងនេះ ដើម្បីអោយមនុស្សជំនាន់ឥឡូវនិង
ជំនាន់ក្រោយអាចរស់នៅនិងមានការរីកចម្រើន។

ភាពជាដៃគូ
បណ្តាញនៃភាពជាដៃគូក្នុងចំណោមទីក្រុង Seattle អង្គការក្នុង
សហគមន៍ អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ អាជីវកម្មឧស្សាហកម្មនិង
អាជីវកម្មសមុទ្រ និងកិច្ចសប្បុរសធម៌គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់
ធ្វើឱ្យមានភាពរឹងមាំ។ ការិយាល័យនិរន្តរភាពនិងបរិស្ថាន
នៃទីក្រុង Seattle និងការិយាល័យផែនការ និងការអភិវឌ្ឍន៍
សហគមន៍ដឹកនាំកម្មវិធីក្នុងតំបន់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 មក 
នាយកដ្ឋានទីក្រុង (រួមទាំងក្រសួងភ្លើងទឹកសំរាមក្រុង Seattle 
Seattle Public Utilities) អង្គការក្នុងសហគមន៍ អ្នកស្រុក 
និងភ្នាក់ងារនានា បានធ្វើការដើម្បីជំរុញឱ្យមានភាពយុត្តិធម៌
បរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសមធម៌ និងបង្កើតការ
ផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងតំបន់ Duwamish Valley ដោយ
ផ្តល់នូវកម្មវិធី និងគម្រោងជាច្រើនតាមរបៀបដែលជំរុញលទ្ធផល
សមធម៌ពូជសាសន៍ ដូចដែលបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុង ផែនការ
ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ Duwamish Valley ។ 
សម្ព័ន្ធសហគមន៍ស្ទឹង Duwamish គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់។ វា
គឺជាសម្ព័ន្ធភាពនៃអង្គការតំណាងឱ្យសហគមន៍ដែលរងផល
ប៉ះពាល់ដោយសារទីតាំងដែលមានសារធាតុកខ្វក់ Duwamish 
River Superfund ។ វានាំមកនូវបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹង
ការស្រាវជ្រាវ និងសកម្មភាពដែលមានការចូលរួមពីសហគមន៍ និង
ទំនាក់ទំនងដែលចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសហគមន៍។ ទីក្រុងនឹង
គាំទ្រដល់ការរីកចម្រើននៃភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការ Duwamish 
Valley Organizations និងទីភ្នាក់ងារនានា ខណៈដែលវាបន្ត
គាំទ្រតំបន់ Duwamish Valley ។

សូមចូលរួម ជាមួយពួក យើង!
ពួក យើង ត្រូវការ អ្នក! សូមចូលរួមជាមួយអ្នកជិតខាង
របស់អ្នក និងជួយរកវិធីដើម្បីជួយអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ 
Duwamish Valley និងអាជីវកម្មនៅទីនោះ  
ឱ្យមានការរីកចម្រើន។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចូលមើល 
www.seattle.gov/dvp ឬស្កេនលេខ
កូដ QR ដោយប្រើកាមេរ៉ារបស់អ្នក។

រូបថតផ្ដល់ដោយ៖ ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ៖ ១) លោក David W. Goldberg។ ២) 
លោក Paul J. Brown។ ៣) លោក Curtis Allan។ ៤) ក្រុមហ៊ុន Machinist Inc.

អស់រយៈពេលជាច្រើនពាន់ឆ្នាំ ស្ទឹង Duwamish បានបំរើជាផ្លូវដ៏មមាញឹក
មួយ នៅពេលវាហូរចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រ Elliott Bay និងទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធ
អេកូឡូស៊ីចម្រុះ។ នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1900 ការបូមដីល្បាប់ និងការចាក់
ដីលុប បានបង្កើតជាផ្លូវទឹកដែលនាវាអាចធ្វើដំណើរបាន និងបានគាំទ្រដល់
ការអភិវឌ្ឍន៍រោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅតាមដងស្ទឹង។

គម្រោងនេះ ត្រូវបានឧប្ថមដោយមូលនិធិពី Robert Wood Johnson ដែល
ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពទីក្រុងដើម្បីដោះស្រាយគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពី
សុខភាព សមធម៌ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ទស្សនៈដែលបានបង្ហាញ
នៅទីនេះ មិនប្រាកដថា វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់មូលនិធិនោះទេ។

https://bit.ly/Duwamish_Valley
http://greenspace.seattle.gov/wp-content/uploads/2018/06/DuwamishValleyActionPlan_June2018.pdf

