ການຫາປາໃນແມນ
່ າໍ້ Duwamish
Region 10

ພວກເຮົາຮຽນຮຫ
ໍ້ ຍ ັງແດ ່ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍ ັງຕ່ ໄປ?
ກຸມພາ 2017

ຄາແນະນາເລ່ ອງການບລິໂພກປາ
ປາມຄຸນຄາ່ ທາງອາຫານ ແລະ ດສາລບ
ັ ສຸຂະພາບຂອງທາ່ ນ.
ຫຼ າຍໆຄ ົນມ ັກຫາປາໃນແມນ
່ າໍ້ Duwamish.
ໍ້ ສານເຄມທ່ ອ ັນຕະລາຍ ເຊັ່ ນ
ແຕໜ
່ າໍ້ ເສຍດາຍ, ແມນ
່ າມ
ວາ່ ສານຕາ່ ງໆຈາພວກ PCB ທ່ ສາມາດກ່ ໃຫເໍ້ ກດບ ັນຫາສຸຂະພາບ
ໃນມະນຸດໄດ.ໍ້ ທາ່ ນບ່ ສາມາດເຫັ ນສານເຄມເຫຼ່ ົ ານໃໍ້ ນປາໄດ.ໍ້ ພວກ
ໍ້ ລອດຊວິດ
ມ ັນເຂົາໍ້ ໃນໂຕປາ, ຫອຍ ແລະ ກະປທ່ ອາໄສແມນ
່ ານຕ
ໍ້
(“ປາປະຈາແມນ
່ າ”).
ພະແນກສາທາລະນະສຸກລ ັດວຊິງຕ ັນແນະນາວາ່ ການຈ ັບປາຊາ
ໍ້ ເໍ້ ປັນທາງເລອກທ່ ດກວາ່ ໝຕ
ມອນມາກິນຈາກແມນ
່ ານ
່ ່
ສຸຂະພາບຂອງທາ່ ນ ເພາະວາ່ ປາຊາມອນໃຊເໍ້ ວລາສນໆເທົ່
ານນໃນ
ັ ໍ້
ັ ໍ້
ໍ້ .ໍ້
ແມນ
່ ານ

ບ ັນຫາຄວາມຍຸຕທ
ິ າດາໍ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ
ໍ້
ຜຫ
ໍ້ າປາຫຼ າຍໆຄ ົນສບຕ່ ຈ ັບປາ ແລະ ກິນປາປະຈາແມນ
່ າ.
ມຄ ົນຈາກຫຼ າຍກວາ່ 20 ເຊໍ້ອຊາດແລະກຸມ
່ ຊ ົນເຜົ່າທ່ ຫາປາໃນແມ ່
ນາໍ້ Duwamish. ປະຊາຊ ົນ
ທ່ ໄດຮ
ົ ເສັ ຍຫລາຍກວາ່ ໝຈ
ໍ້ ັບຜນ
່ າກມ ົນລະພິດໃນແມນ
່ າໍ້
ຄ ົງຈະແມນພວກຊຸ
ມຊ ົນຜິວສ ແລະ ປະຊາຊ ົນທ່ ມລາຍໄດຕ
່
ໍ້ າ່ .

http://go.usa.gov/x9GXw

ການສຶກສາວິໄຈໃໝກ
່ ຽ່ ວກ ັບຊຸມຊ ົນທ່ ຫາປາໃນແມນ
່ າໍ້ Duwamish
ອ ົງການປົກປໍ້ອງສິ່ ງແວດລອ
ຂອງສະຫະລ ັດ ກາລ ັງເຮັດວຽກກາຈ ັດມ ົນລະພິດ
ໍ້ ມ (EPA)
http://go.usa.gov/x9GXw
ອອກຈາກແມນ
່ າໍ້ Duwamish.

ໍ້ ຊ່ ວາ່ Lower Duwamish Waterway
ໂຄງການນມ

Superfund Cleanup. ເພ່ ອເປັນການປະກອບສວ
່ ນກ ັບໂຄງການນ,ໍ້ ເມອງ Seattle,
ເຂດປົກຄອງ King, ທາ່ ເຮອ Seattle ແລະ ບລິສ ັດ Boeing ໄດເໍ້ ຮັດການສຶກສາວິໄຈ
ໍ້ ນກຽ່ ວກ ັບ:
ພວກຜຫ
ໍ້ າປາ. ການສຶກສາວິໄຈໄດເໍ້ ກັບເອົາຂມ






ມໃຜແດຫ
່ າປາໃນແມນ
່ າໍ້ Duwamish?
ພວກເຂົາເຮັດຫຍ ັງແດກ
່ ັບປາທ່ ຫາໄດ?ໍ້
ໍ້ ?
ໍ້
ພວກເຂົາຮຫ
ໍ້ ຼ າຍປານໃດກຽ່ ວກ ັບຄາແນະນາເລ່ ອງການຫາປາໃນແມນ
່ ານ
ມວິທສ່ ສານແຈງໍ້ ບອກທ່ ຈະດກວາ່ ວິທ່ ທ່ ເຄຍໃຊມ
ັ ໍ້
ໍ້ າແລວ
ໍ້ ນນ
ໍ້ ່ບ?
ເພ່ ອໃຫຄ
ໍ້ ົນຮຈ
ໍ້ ັກຄາແນະນານຢ

ຂຂອບໃຈມາຍ ັງຜຫ
ໍ້ າປາ ແລະ ຜຢ
ໍ້ ອ
່ າໄສອ່ ນທ່ ເຂົໍ້າຮວ
່ ມໃນການສຶກສາວິໄຈນ!ໍ້
ໍ້ ນສາລ ັບການສຶກສາວິໄຈ (ຊຸມ
ພ ັນທະມິດດາໍ້ ນສິ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມແຫງ
່ Seattle ໃຕ ໍ້ (ECOSS) ໄດເໍ້ ກັບເອົ າຂມ
່ ປ 2014-2016):
 ໄດມ
ໍ້ ການສາຫຼ ວດກ ັບຜຫ
ໍ້ າປາລຽບຕາມແມນ
່ າໍ້ 403 ຄ ົນ


ໄດມ
ໍ້ ການສາພາດໃນເຊງເລິກກ ັບຜຫ
ໍ້ າປາ ແລະ ຄ ົນທ່ ກິນອາຫານທະເລຈາກແມນ
່ າໍ້ Duwamish 22 ຄ ົນ

ສິ່ ງທ່ ໄດຮ
ໍ້ ຽນຮຈ
ໍ້ າກການສຶກສາວິໃຈນ ໍ້
“ບາງຄງຂ
ັ ໍ້ ອ
ໍ້ ຍໄດປ
ໍ້ າໃຫຍ,່ ຂອ
ໍ້ ຍ

“ສາລບ
ັ ຂອ
ໍ້ ຍ, ການຕຶກເບັດແມນສ
່ າຄ ັນ

ແບງ່ ປັນກ ັບຄອບຄ ົວ ຄ ລກ, ເອໍ້

ຫຼ າຍ...ແມນວິ
່ ທໃຊເໍ້ ວລາຢກ
່ າງແຈງໍ້ ...

ອຍນອ
ໍ້ ງ, ປໍ້າ ແລະ ແມເຖົ
່ າໍ້ ”.

ແລະຜອ
່ ນຄາຍຄວາມຄຽດຫຼ ງັ ຈາກການ
ເຮັດວຽກຫຼ າຍມ”ໍ້ .

“ປາທັງໝດ
ົ ທ່ ຂອ
ໍ້ ຍຈ ັບໄດເໍ້ ບິ່ ງເປັນ
ປົກກະຕິດ...ຂອ
ໍ້ ຍກິນປາຈາກແມນ
່ າໍ້
Duwamish ແລະ ຂອ
ຶ ເຈັບ
ໍ້ ຍບ່ ຮສ
ໍ້ ກ
ປວ
່ ຍ…”
ການຕຶກປາແມນສິ່
່ ງທ່ ດສາລ ັບສຸຂະພາບ

ໍ້ ທ່ ເປັນ
ຜຫ
ໍ້ າປາທ່ ກິນ “ປາປະຈາແມນ
່ າ”

ໍ້ ນຄາແນະນາແມນເຂົ
ໍ້າໃຈຍາກ:
ຂມ
່

ຈິດ, ສ ັງຄ ົມ ແລະ ຮາ່ ງກາຍ:
່ນ
● ມວນຊ
່

ມນລະພິ
ດ ໂດຍຕນຕ
ົ
ົໍ້ ແລວ
ໍ້ ແມນ:
່



●

ຜອ
່ ນຄາຍ

●

ອາຫານສ ົດ

●



ເຖິງຜຫ
ໍ້ າປາທຸກຄ ົນ.

ຊາວອາຊ, ຊາວເກາະປາຊິຟິກ,
ຄ ົນເຊໍ້ອຊາດປົນກ ັນ

ປໍ້າຍບອກບ່ ມປະສິດທິ ຜນ
ົ ໃນການເຂົາໍ້



ໃນເມ່ ອຄ ົນເຮົາບ່ ສາມາດເຫັ ນສານເຄມໃ

ຜທ
ັງກິດ
ໍ້ ່ ເວົໍ້າພາສາທ່ ບ່ ແມນພາສາອ
່

ໍ້ ປາ
ນນາຫຼ

ຄ ົບຫາສະມາຄ ົມ

(ລວມທັງພາສາຫວຽດນາມ, ສະເປນ,

ເຮົາກບ່ ຢາກເຊ່ ອປານໃດວາ່ ມ ັນຈະ

●

ຮຽນຮເໍ້ ຊິ່ ງກ ັນແລະກ ັນ

ຂະເໝນ)

ເປັນຜ ົນສຽ່ ງຕ່ ສຸຂະພາບໄດ.ໍ້

●

ຄວາມຮສ
ໍ້ ຶກເປັນຊຸມຊ ົນ





ອາໄສຢ່ Seattle ເຂດໃຕ/ໍ້ ເຂດຕາເວັນ
ຕ ົກ ແລະ ຢທ
່ ິ ດໃຕນ
ໍ້ ອກເມອງ



Seattle.

ຈາເປັນຕອ
ໍ້ ງໃຫທ
ໍ້ າງເລອກທ່ ສ່ງົ ເສມໃຫໍ້
ຄ ົນກິນປາທ່ ດຕ່ ສຸຂະພາບກວາ່ ,

ໃນ

ຂະນະທ່ ຮ ັກສາວ ັດທະນະທາການຕຶກປາ
ຂອງເຂົາເຈົາໍ້ .

ຈະມໂຄງການຫຍ ັງຕ່ ໄປ?
່ ປະກອບດວ
ອ ົງການ EPA ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກເມອງ Seattle ແລະ ເຂດປົກຄອງ King (PHSKC) ຈະສາໍ້ ງຕງໂຄງການທ
ັ ໍ້
ໍ້ ຍຊຸມ
ໍ້ ະສ່ ງົ ເສມການບລິ
ຊ ົນທໍ້ອງຖິ່ ນເພ່ ອວາງແຜນການຄວບຄຸມແບບສະຖາບ ັນ ຫຼ “ແຜນ IC” ສາລບ
ັ ຊຸມຊ ົນຫາປາໃນແມນ
່ າໍ້ Duwamish. ໂຄງການນຈ
ໍ້ . ພາຍໃຕກ
ໂພກອາຫານທະເລທ່ ດຕ່ ສຸຂະພາບ ທັງໃນເວລາກອ
່ ນ, ໃນລະຫວາ່ ງ ແລະ ຫຼ ງັ ຈາກການເຮັດວຽກກາຈ ັດມ ົນລະພິດອອກຈາກແມນ
່ ມ
ໍ້ ານ
ຄວບຄຸມຕິດຕາມຂອງ EPA, PHSKC ຈະ:


ສາໍ້ ງກຸມ
່ ເຮັດວຽກເພ່ ອຊວ
່ ຍກ ັນວາງແຜນການ ແລະ ຄາສະເໜແນະຕາ່ ງໆ ມາປະກອບແຜນ IC;



ໃຫເໍ້ ງິນທຶ ນແກອ
່ ົງກອນຊຸມຊ ົນຕາ່ ງໆ ທ່ ປະກອບສວ
່ ນໃນການວາງແຜນ IC ແລະ ນາໃຊເໍ້ ຄ່ ອງມ ແລະ ຍຸດທະສາດ IC ແບບສະເພາະໃສ ່
ຊຸມຊ ົນຂອງຕ ົນ; ແລະ



ຝຶກອ ົບຮ ົມນ ັກສ່ງົ ເສມສຸຂະພາບໃນຊຸມຊ ົນຕາ່ ງໆ ເພ່ ອພວກເຂົາຈະໄດຊ
ໍ້ ຸກຍໃໍ້ ຫຊ
ໍ້ ຸມຊ ົນຂອງຕ ົນເລອກການບລິໂພກປາທ່ ດຕ່ ສຸຂະພາບ.

ໍ້ ນເພ່ ມເຕມ
ສາລ ັບຂມ
US EPA:

Rebecca Chu, (206) 553-1774, chu.rebecca@epa.gov

Public Health Seattle & King County:
WA Department of Health:
Community Advisory Group:

Sinang Lee, (206) 263-1192, sinang.lee@kingcounty.gov

Fish Advisory Program, (877) 485-7316, www.doh.wa.gov/fish
Duwamish River Cleanup Coalition/Technical Advisory Group,

(206) 954-0218, duwamishcleanup.org

