ការនេសាទត្រនី ៅទនេេឌវុ ៉ា មីស (Duwamish River)
នរើនយើងបាេយល់ដងឹ អ្វខ្ី ះេ ន ើយនរើនយើងត្រវូ ន្វអ្ើ ខ្វី ះេ នៅនេលនត្កាយនទៀរ?

Region 10

ខខ្កុមភៈ 2017

ការត្បកឹ ានោបល់អ្េំ កាី របរិនភ្នគត្រី
ត្រីម្អេជីវជារិ េិងលាសត្ម្អប់សុខ្ភ្នេរបស់អ្ាក។ មេុសសជានត្ចើេ
សបាយរីករាយេឹងការនេសាទត្រីនៅតាមទនេេឌុវ៉ាមីស (Duwamish River) ។
ជាអ្កុសលទនេេនេះ ម្អេសារធារុគីមីខដលបងកនត្រះថ្នាក់ ដូចជាសារធារុ PCBs
ខដលអាចបណាតលឱ្យម្អេបញ្ញាសុខ្ភ្នេដល់មេុសស។
នោកអ្ាកមិេអាចនមើលនឃើញសារធារុគីមីទាំងនេះនៅកាុងត្រីន ើយ។ សារធារុគីមីនេះ ចូលនៅកាុងត្រី
ខ្យង េិងកាតម ខដលរស់នៅនេញមួយជីវិររបស់វនៅទនេេនេះ (“ត្រីខដលរស់នៅជាអ្ចិន្ត្េតយ៍”)។
ត្កសួងសុខាភិបាលរដឋវ៉ាសុីេនតាេ ផ្តល់អ្េុសាសេ៍អ្ំេីត្រីសាមុង
ជាជនត្មើសបរិនភ្នគខដលម្អេសុខ្ភ្នេលាជាងនគ នោយសារត្រីទាំងនេះ រស់នៅ
រយៈនេលខ្េីនៅកាុងទនេេនេះ។

បញ្ញាយុរ្តិ ម៌បរិសាាេ
អ្ាកនេសាទជានត្ចើេបេតចាប់ េិងបរិនភ្នគត្រីខដលរស់នៅជាអ្ចិន្ត្េតយ៍។ ម្អេត្រីនត្ចើេជាង 20
ត្បនភទនៅទនេេឌុវ៉ាមីស (Duwamish River)។ភ្នេត្កខ្វក់នៅកាុងទនេេនេះ
ទំេងម្អេផ្លបះពាល់កាេ់ខរខាេំងចំនពាះស គមេ៍ខដលមិេខមេជាជេជារិខសបកស
េិងត្បជាេលរដឋខដលម្អេត្បាក់ចំណូលទាប។

http://go.usa.gov/x9GXw

ការសិកាថ្មៗី អ្ំេសី គមេ៍នេសាទនៅទនេេឌវុ ៉ា មីស Duwamish

ទីភ្នាក់ងារការពារបរិសាាេស រដឋអានមរិក (EPA)http://go.usa.gov/x9GXw
កំេុងន្វើការសម្អារភ្នេត្កខ្វក់េីទនេេឌុវ៉ាមីស (Duwamish
River)។ អ្ងគការសម្អារផ្េូវទឹកទនេេឌុវ៉ាមីសខផ្ាកខាងនត្កាម (Lower Duwamish Waterway
Superfund Cleanup), ទីត្កុងសុីរថ្ល (City of Seattle) , ឃីងនខាេ្ី (King
County), កំេង់ខផ្ទីត្កុងសុីរថ្ល (Port of Seattle) េិងត្កុម ុេយេតន ះបូអ្ុីង (Boeing
Company) បាេអ្េុវរតការសិកាខដលទាក់ទងេឹងអ្ាកនេសាទត្រ។ី ការសិកានេះ បាេត្បមូលេ័រ៌ម្អេអ្ំេី៖
នរើេរណាខ្េះ កំេុងនេសាទត្រីនៅតាមទនេេឌុវ៉ាមីស (Duwamish River)?
 នរើេួកនគយកត្រីចាប់បាេន ះនៅន្វើអ្វី?
 នរើេួកនគយល់ដឹងអ្ំេីសញ្ញា ផ្តលន់ ោបល់សតីអ្េំ ីការសទូចត្រីកត្មិរណា?
 នរើម្អេវិ្ីអ្វីខ្េះ ខដលលាត្បនសើរ នដើមបីសេទ អ្ំេីសញ្ញាផ្តល់នោបល់សតីអ្ំេីការសទូចត្រីនេះ?


សូមអ្រគុណនោក ខដលជាអ្ាកនេសាទត្រី េិងត្បជាេលរដឋនផ្សងនទៀរ ខដលបាេចូលរួមកាងុ ការសិកានេះ!

សមព័េធបរិសាាេទីត្កុងសុរី ថ្លភ្នគខាងរបូង (ECOSS) បាេត្បមូលទិេាេ័យសត្ម្អប់ការសិកានេះ (2014-2016)៖
 ការសទង់មរិចំេួេ 403 ជាមួយអ្ាកនេសាទនៅតាមដងទនេេ

 កិចចសម្អភសេ៍ទូលំទូោយេិង មរ់ចរ់ចំេួេ 22 ជាមួយអ្ាកនេសាទត្រី េិងត្បជាេលរដឋខដលបរិនភ្នគអា រសមុត្ទនៅឌុវ៉ាមីស Duwamish

នរើបាេយល់ដងឹ អ្វខ្ី ះេ
“សត្ម្អប់ខ្្ុំ
ការនេសាទត្រគី ម្អឺ េសារៈសំខាេ់...ជាវិ្មី យួ នដើសបាយរី
ករាយជាមួយេឹងនេលនវោនៅនត្ៅផ្ទះ...
េិងនដើមបីបេធរូ បេាយភ្នេតាេរឹង ប ទ ប់េន្តី ថ្នៃ ្វកាើ រងារ។”

ការនេសាទត្រី គឺលសា ត្ម្អប់សខ្ុ ភ្នេផ្េវូ ចិរត ទំ ក់ទេំ ងអ្ាកដន្តទ
េិងរាងកាយ៖
● ភ្នេសបាយរីករាយ
● សត្ម្អកកាយ
● អា រត្សស់ៗ
● ការទាក់ទងជាមួយមេុសសឯនទៀរកាុងសងគម
● នរៀេេីរានៅវិញនៅមក
● អារមមណ៍យល់ដឹងអ្ំេីស គមេ៍

“នេលខ្េះខ្្នុំ េសាទបាេោងនត្ចេើ
ខ្្ខុំ ចករំខលកជាមួយត្កមុ ត្គសា
ួ ររបស់ខ្—
្ុំ កូេៗ
បាេូ ត្បសុ បាេូ ត្សី ម្អតយមីងរបស់ខ្្ុំ
េិងម្អតយនកមករបស់ខ្។្ុំ ”

អ្ាកនេសាទត្រី ខដលបរិនភ្នគ “ត្រខី ដលរស់នៅជាអ្ចិន្ត្េតយ៍”
ខដលម្អេសារធារុគមី ឬី ត្កខ្វក់ គឺភ្នគនត្ចេើ គឺ៖
 អ្ាកនកាះអាសុី អ្ាកនកាះនៅសមុត្ទបាសុី វិក
ខដលម្អេជារិសាសេ៍ចត្មុះ
 អ្ាកខដលមិេនចះេិោយភ្នសាអ្ង់នគេស
(ខដលរួមម្អេជេជារិនវៀរណាម នអ្សាញ ខខ្មរ)
 រស់នៅទីត្កុងសុីរថ្លភ្នគខាងរបូង/ភ្នគខាងលិច
េិងទីត្កុងសុីរថ្លភ្នគខាងរបូង

“ត្រទាី ំងអ្ស់ខដលខ្្បាុំ េចាប់ នមើលនៅ្មមតា...
ខ្្បាុំ េបរិនភ្នគត្រខី ដលចាប់េទី នេេឌវុ ៉ា មីស
(Duwamish River)
ន យើ ខ្្មុំ េិ ម្អេអារមមណថ្ន៍ ឈឺន យើ ...”
េ័រម្អ៌ េអ្ំេសី ញ្ញាផ្តល់ នោបល់សអ្តី េំ កាី រសទចូ ត្រម្អី េការ
េិបាកយល់៖
 សញ្ញាសម្អគល់ទាំងឡាយ
មិេម្អេត្បសិទធភ្នេចំនពាះអ្ាកនេសាទត្រីទាំងអ្ស់ន ើយ។
 ម្អេការលំបាកយល់ដឹងខដលពាក់េ័េធេឹង េិភ័យសុខ្ភ្ន
េរបស់សារធារុគីមី
ខដលនោកអ្ាកមិេអាចនមើលនឃើញនៅកាុងទឹក ឬត្រី។
 ត្រូវផ្តល់ជូេជនត្មើស ខដលជត្មុញនលើកទឹកចិរតត្បជាេ
លរដឋឱ្យបរិនភ្នគត្រីខដលម្អេសុខ្ភ្នេលា
នៅខ្ណៈនេលរកាវបប្ម៌ន្តេការនេសាទត្រីរបស់េួកនគ។

នរើម្អេអ្វនី កើរន ងើ នៅនេលប ទ ប់នទៀរ?
ទីភ្នាក់ងារការពារបរិសាាេស រដឋអានមរិក (EPA) េិងត្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈទីត្កងុ សុរី ថ្ល & ឃីងនខាេ្ី (Public Health Seattle & King
County) (PHSKC) េឹងបនងកើរកមមវិ្ីស គមេ៍ នដើមបីអ្ភិវឌឍការត្គប់ត្គងសាា ប័េ ឬ “ICs” សត្ម្អប់ស គមេ៍នេសាទឌុវ៉ាមីស Duwamish ។ កមមវ្ិ នី េះ
េឹងបនងកេើ ការបរិនភ្នគអា រសមុត្ទខដលម្អេសុខ្ភ្នេលា មុេនេល អ្ំ ងុ នេល េិងនត្កាយការសម្អារទនេេនេះ។ នោយម្អេការត្ររួ េិេរិ យរបស់ទភ្នី ា ក់ EPA ន ះ PHSKC េឹង៖
 បនងកើរត្កមុ ការងារមួយ នដើមបីជួយអ្ភិវឌឍខផ្េការ IC េិងការផ្តល់អ្េុសាសេ៍ ;
 ផ្តលជ់ ំេួយដល់ភ្នេជាន្តដគូស គមេ៍ នដើមបីអ្ភិវឌឍ េិងអ្េុវរតតាមវិ្ីសាត្សត េិងយុទសា
ធ ត្សត IC ខដលផ្តល់សំខាេ់នលើស គមេ៍; េិង
 បណតុ ះបណាតលអ្ាករសូមរិសុខ្ភ្នេស គមេ៍ខដលជាមិរតរួមជំជំ េ់ នដើមបីជត្មុញឱ្យម្អេយុទធសាត្សតន្តេការបរិនភ្នគត្រីខដលម្អេសុខ្ភ្នេលា នៅកាុងស គមេ៍របស់េួកនគ។

សត្ម្អប់េរ័ ម្អ៌ េបខេាម
US EPA: Rebecca Chu, (206) 553-1774, chu.rebecca@epa.gov
សុខ្ភ្នេសាធារណៈទីត្កងុ សុរី ថ្ល & ឃីងនខាេ្ី (Public Health Seattle & King County)៖ Sinang Lee,
(206) 263-1192, sinang.lee@kingcounty.gov
ត្កសួងសុខាភិបាល (WA Department of Health)៖ កមមវិ្ីត្បឹកានោបល់អ្ំេីត្រី ទូរស័េទនលខ្ (877) 485-7316,
www.doh.wa.gov/fish
ត្កមុ អ្ាកត្បកឹ ានោបល់ស គមេ៍ សមព័េធសម្អារទនេេឌុវ៉ាមីស (Duwamish River Cleanup Coalition)/ត្កុមអ្ាកត្បឹកានោបល់បនចចកនទស (Technical
Advisory Group) ទូរស័េទនលខ្ (206) 954-0218, duwamishcleanup.org

