
តំបនែូ្់វទឹកខាងល្កាម
(Lower Duwamish Waterway Superfund) 

រាថា នភាពននការសម្អា ត 

ចាបត់ាងំពីការសម្អា តតំបនស់កម្មភាពល�ើកដំបូង (សូមលមើ�ផែនទីខាងក្នុង) EPA បន្តដំល�ើ រការល្វើឱ្យម្នភាពល�ឿនល�ឿនចំលោះការសម្អា តកា
កសំ��់តាមដំណាកក់ា�លៅតំបនែ់្ូវទឹកខាងល្កាម Lower Duwamish Waterway Superfund ។. 

សណាកគំរលៅចំ�ចចាបលែ្តមគល្ម្ង ំ ់ ូ នុ ់ ើ
ឆ្្មំនុន និងឆ្្លំនះ ល�ើងខ្នុបំាន្បមូ� និងបានវភិាគសំណាកគំរនូានា លដើម្បីលងកើត�ក្ខខ�្ឌ  “ចំ�នុ ចចាបល់ែ្តើមគល្ម្ង” ។ សំណាកគំរលូនះែ្ត�់ព័
តម៌្នថ្មីៗចាបត់ាងំពីការលស៊ើបអលងកតលោះ្រា�រាថា នភាព និងការសម្អា តតាមសកម្មភាពដំបូងបានបញ្ចប ់ល�ើ�វាជាច�ំនុ ចចាបល់ែ្តើមស្ម្បក់ា
រល្បៀបល្ៀបលៅនឹងការសម្អា តបន្តដំល�ើ រការ។
បាន្បម�ូសំណាកគំរូ្ តី និងកា្ត មលៅចំ�នុ ចចាបល់ែ្តើមគល្ម្ងលៅឆ្្ ំ2017 ល�ើ�លៅឆ្្ ំ2018 បាន្បមូ�សំណាកគំរលូៅច�ំនុ ចចាបល់ែ្តើមគម ្
លោង៖
●	 កាកសំ��់ល្កាមទឹកលៅតាមែ្ូវទឹកខាងល្កាម Lower Duwamish Waterway
●	 កាកសំ��់តាមល្្រខសាចល់ៅតំបន�់្មកល�ៀសសមនុ្ទ
●	 កាកសំ��់តាមល្្រខសាចល់ៅលដើរល�ងកំរាន្តតាមល្្រខសាច ់និង
●	 ល�ៀសសមនុ្ទ។
កំពនុង្បម�ូសំណាកគំរទូឹកលៅចំ�នុ ចចាបល់ែ្តើមគល្ម្ងលៅ�នុំទី្បាបីំ លៅអំឡនុងលព�ម្ន�ំ�ូរខ្ាងំលៅរដូវរងារ ខ្យ�់ព្យនុះល្្ៀងខ្ាងំ 
ខ្យ�់ព្យនុះល្្ៀងម្្យម និង�ំ�ូរលៅរដូវល ្្ត ឆ្្ ំ2017 និងឆ្្ ំ2018 ។ ល�ើងខ្នុ ំនឹងបញ្ចបក់ារ្បមូ�សំណាកគំរលូៅចំ�នុ ចចាបល់ែ្តើមគល្ម្ងលៅរដូវក ្
លៅលនះ។
ឥឡូវលនះអាចម្នទិន្ន�័ពីការ្បមូ�សំណាកគំរូ្ តី និងកា្ត មលៅរដូវល ដ្ៅ ចនុងល្កា�លៅក្នុងរបា�ការ�៍ទិន្ន�័តាមផវបរា�www.ldwg.org 
លៅផែ្កខាងល្កាមលថប “Resource Library” ។ �ទ្ធែ�ននការ្បមូ�សំណាកគំរលូែសេងលទៀតអាចរកបានលៅរដូវស្ឹកល�ើ្ �រះលនះ។ លៅលដើមឆ្្ ំ
2019 ទិន្ន�័ចំ�នុ ចចាបល់ែ្តើមគល្ម្ងនឹង្តរូវសលង្ខប និងពិភាកសាលៅក្នុងរបា�ការ�៍វា�តនម្ទិន្ន�័។
លៅរដូវល ្្ត លនះ ល�ើងខ្នុ ំនឹងពិនិត្យលមើ�លឡើងវញិនូវរបា�ការ�៍លរៀបចំលឡើងកា�ពីមនុនចំនួនបីលែសេងលទៀត៖ ការស្ទងម់តិ និងការវា�តនមរ្ចនាសម្ន័្ធ 
អ្កល្បើ្បាស់ែូ្វទឹក ការែ្ត�់អននុរាសនស៍្តីពី�នុទ្ធរាសស្តលរៀបចំ និងការែ្ត�់អននុរាសនស៍្តីពី�នុទ្ធរាសស្តល្វើឱ្យដំល�ើ រការលឡើងវញិ។

ការលរៀបចំលោះ្រា�រានភាព Upper Reach ថា
លៅផខកកកោ Lower Duwamish Waterway Group បាន��់្ពមលរៀបចំការសម្អា តស្ម្បត់ំបន ់Upper Reach 
ផដ�ម្នចម្ងា �ពីរម្៉ា ��៍ ភាគខាងត្ងូ Lower Duwamish Waterway ។.
ដំបូងម្នការ្បមូ�សំណាកគំរលូដើម្�ីួ��ដំល�ើ រការគាំ្ ទផែ្កវសិវកម្ម បនា្ទ បម់កម្នការលរៀបចំខាងផែ្កវសិវកម្ម។ បច្ចនុប្ន្ EPA កំពនុងលរៀបចំកិច្ចប ្
រ�នុំតនុមូ�ស្ម្ប់្ បជាព�រដ្ឋ អ្កលនរាទ អ្ក�ំនួញ ្ករមកនុ�សម្ន័្ធ និងរោ្ឋ ្បិា�មូ�ោ្ឋ នផដ�ម្នែ�ប៉ាះោ�់ លដើម្ែី្ត�់�ូនត្មរូវការសម ្
ោបក់ារលរៀបចលំនះ។ លៅខ�ៈលព�ការងារលរៀបចំបន្តដលំ�ើ រការលនាះ EPA កំពនុងលរៀបចំកិច្ចចរចាល�ើកិច្ច្ពមល្ពៀងម�ួស្ម្បក់ារងារសម្អា តផដ�
លៅស�់។
ស្ម្បព់ត័ម៌្នបផនថាមអំពីការសម្អា តលនះ សូមទាកទ់ង Elly Hale • 206-553-1215 • hale.elly@epa.gov 

សូមមកពិភាកសាជាម�ួល�ើង!
EPA និងបររិាថា នវទិយា កំពនុងល្វើការជានដគូក្នុងការសន្ទនាលៅតនុកាល�វល្្ែ្ូវការលៅក្នុងស�គមន ៍South Park និង Georgetown ។ 
ល�ើ�លនះជាឱកាសរបស់អ្ក លដើម្សួីរសំ�ួររបស់អ្ក និងទទួ�បានការល្វើបច្ចនុប្ន្ភាព និងែ្ត�់�ូនមតិលោប�់របស់អ្កអំពីការសម្អា តលនះ។ 
ល�ើងខ្នុ ំម្ន�ល្មើសការសន្ទនារវាងសងាក តទ់ាងំពីរជាលរៀងោ�់ផខ។ សូមពិនិត្យលមើ�ទំពរ័ល�វសប៊នុក EPA’s Duwamish Facebook 

  (facebook.com/epaduwamish) ស្ម្បក់ា�បរលិចឆេទបនា្ទ ប ់និងទីកផន្ងសន្ទនា។. 

កិច្្ច ប�នុំពិភាកសាតនុមូ� Duwamish Roundtable 
លៅអំឡនុងលព�លនះ និងការសម្អា តលៅ្គបដំ់ណាកក់ា�ទាងំអស់ ល�ើងខ្នុ ំនឹងបន្តល្វើការ និងចូ�រមួស�គមនក៍្នុងការសម្អា តលនះ។ ល�ើងខ្នុ ំកំពនុងស្
ផវងរកអ្កតំណាងស�គមនល៍ដើម្ចូី�រមួកិច្ច្ប�នុំពិភាកសាតនុមូ� Duwamish Roundtable ផដ�នឹងែ្ត�់�ូន
អននុរាសនស៍្ម្បក់ារលរៀបចំ និងការអននុវត្តការសម្អា តលនះ។ កិច្ច្ប�នុំពិភាកសាតនុមូ� Roundtable នឹងម្នកិច្ច្ប�នុំល�ើកដំបូងរបស់ខ្ួនលៅនថងាទី 
11 ផខតនុលា ឆ្្ ំ2018 ។
្បសិនលបើលលាកអ្កចាបអ់ារម្ម�៍ក្នុងការចូ�រមួកិច្ច្ប�នុំពិភាកសាតនុមូ� Roundtable សូមទាកទ់ង Julie Congdon • 206-553-2752 • 
congdon.julie@epa.gov

=ផខសីហា ឆ្្ ំ2018

http://www.ldwg.org
mailto:hale.elly@epa.gov
https://www.facebook.com/epaduwamish
mailto:congdon.julie@epa.gov


ល��ការលនរាទ្តលៅទលន្ Duwamish ោងណាផដរ? ើ ី ៉ា

្បជាព�រដ្ឋជាល្ចើននាកចូ់�ចិត្តការលនរាទ្តីលៅទលន្ Duwamish ។ ្តីផដ�ម្នសនុវតថាិភាពបំែនុតស្ម្បប់រលិភាគលៅលៅទលន្ Duwamish 
គឺ្តីរាម៉ានុង ល្ោះ្តីលនះមនិរស់លៅក្នុងទលន្លពញម�ួឆ្្លំឡើ�។ ្តីផដ�រស់លៅលពញម�ួឆ្្លំៅទលន្ Duwamish ម្នរារធាតនុកខវកល់ៅក្នុង្តី 
ល�ើ�មនិម្នសនុវតថាិភាពក្នុងការបរលិភាគលឡើ�។. 

កម្មវ ិ្ ី “សបបា�រកីោ�ចាប់្ តី រារធាតនុពនុ�ពីការបរលិភាគ្ត ីស្ម្បត់ំបនែ់្ូវទឹកខាងល្កាម  Lower Duwamish Waterway Superfund ប ្
លរ ើ្បាស់ដំលណាះ្រា�ផែអាកល�ើស�គមនផ៍ដ�្បកបលោ�គំនិតនច្្បឌិតថ្មីលដើម្លី�ើកកម្ស់ការបរលិភាគអាហារសមនុ្ទផដ�ម្នសនុវតថាិភាព។ 
ភាពកខវកម់្នែ�ប៉ាះោ�់ោ៉ា ងខ្ាងំចំលោះស�គមនល៍នរាទ�នអលនា្ត ្បលវសននិ៍ង�នល្ៀសខ្ួន លោ�រារការបរលិភាគ្តីផដ�រស់លៅជាអ
ចិនសន្ត�រ៍បស់ពួកលគ។ ការសិកសាអំពីកាលនរាទ្តីរបស់ EPA បានរកល�ើញត្មរូវការម�ួលដើម្លី្វើឱ្យ្បលសើរលឡើងនូវការ្បា្ស័�ទាកទ់ងផែក្
្បឹកសាលោប�់អំពីសនុខភាពរាធារ�ៈដ�់អ្កលនរាទ Duwamish ផដ�និោ�ភារាអងល់គ្សតិចតួច។ លដើម្បីំលពញតាមត្មរូវការលនាះ 
�ីងលខាន្ីននទី្ករងសនុីថ�ផែ្កសនុខភាពរាធារ�ៈ (Public Health Seattle King County) កំពនុងដឹកនាកំម្មវ ិ្ ី “សបបា�រកីោ�ចាប់្ តី 
រារធាតនុពនុ�ពីការបរលិភាគ្តី និងការល្វើការងារជាម�ួអ្កតសូ៊មតិសនុខភាពស�គមនរ៍បស់ខ្ួន លដើម្លី�ើកកម្ស់ការ្បឹកសាលោប�់សនុខភាពរា
ធារ�ៈ និងអ្វិឌ្ឍវ ិ្ ីរាសស្តផដ�ម្ន្បសិទ្ធភាពល្ចើនផថមលទៀត លដើម្�ីួ��អ្កលនរាទនានាល្វើការល្�ើសលរ ើសផដ�បាន�ូនដំ�ឹងលៅលព�បរ ិ
លភាគ្តី។ ការងារលនះជាផែ្កម�ួននកម្មវ ិ្ ី្គប់្ គងរាថា បន័ស្ម្បក់ារបរលិភាគអាហារសមនុ្ទ EPA’s Duwamish – សម្សធាតនុននផែនការរប
ស់ល�ើងលដើម្សីម្អា តតំបន ់Superfund ។ កម្មវ ិ្ ីលនះបានចាបល់ែ្តើមដំល�ើ រការលៅឆ្្ ំ2017 ផដ�បាន�ូនដំ�ឹងតាមការសិកសាអំពីអ្កលនរាទរប
ស់ល�ើងលៅឆ្្ ំ2016  និងបលងកើតលឡើងនូវគល្ម្ងរាក�្ងសកម្មភាពសនុខភាព Just Health Action (JHA)’s 2014-2017 ។ លគា�ប�ំងក
ម្មវ ិ្ ីលនះគឺលដើម្លី�ើកកម្ស់ការបរលិភាគអាហារសមនុ្ទផដ�ម្នសនុខភាព�អា លៅមនុន លៅអំឡនុងលព� និងបនា្ទ បពី់ការសម្អា ត។

សម្�ិក្ករមការងារ CHL ឡាទីន�ូ លវៀតណាម និងកម្នុជា កំពនុងល�ើកកម្ស់ការបរលិភាគ្តីផដ�ម្នសនុវតថាិភាពពីតំបន ់Duwamish 
Superfund លៅក្នុងស�គមនរ៍បស់ពួកលគតាមរ�ៈសកម្មភាពនិង្ពឹត្តិការ�៍ែសេពវែសា� ។ លៅឆ្្ ំ2017 ្ករមការងារអ្កតសូ៊មតិសនុខភាពស
�គមនប៍ានបងាហា ញល្វើ្ពឹត្តិការ�៍ែសេពវែសា�ចំនួន 20 �ូនដ�់សម្�ិកស�គមន ៍793 នាក។់ អ្កតសូ៊មតិសនុខភាពស�គមនក៍ប៏ានអ្វិ
ឌ្ឍ “លរឿងឌី�ីថ�” ជាវ ិ្ ីរាសស្តម�ួស្ម្បក់ារល�ើកកម្ស់ការបរលិភាគអាហារសមនុ្ទផដ�ម្នសនុខភាព�អា និងជាផែ្កម�ួននកិច្ចខិតខំ្ បឹងផ្ប
ងរបស់ស�គមបរលិភាគអាហារសមនុ្ទផដ�ម្នសនុខភាព�អាលដើម្សី្មបស្មរួ�និងស�ការគ្ាលៅទូទាងំទីភ្ាកង់ារ និងអង្គការនានាលដើម្លី�ើ
កកម្ស់ការបរលិភាគអាហារសមនុ្ទផដ�ម្នសនុខភាព�អា។ PHSKC កក៏ំពនុងបលងកើតនិងបលងាហា ះផវបរា�ស្ម្បក់ម្មវ ិ្ ី “សបបា�រកីោ�ចាប់្ តី 
រារធាតនុពនុ�ពីការបរលិភាគ្តី ែងផដរ។ PHSKC នឹងម្នការល្វើលតស្តរាក�្ងលគ�ទំពរ័លនះជាម�ួសម្�ិកស�គមនម៍នុនលព�ចាបល់ែ្តើមដំ
ល�ើ រការផដ�បានល្គាងទនុកលៅផខកញ្ញា ។

លៅផខមថិនុនា PHSKC បានចាបល់ែ្តើមបលងកើតផែនការ្គប់្ គងរាថា បន័ស្ម្បក់ារបរភិាគ្តីលដើម្លី�ើកកម្ស់ការបរភិាគអាហារសមនុ្ទ
ផដ�ម្នសនុខភាព�អាលោ�ម្នកិច្ច្ប�នុំដំបូងរបស់ខ្ួនជាម�ួគ�ៈកម្្ម ្ិការដឹកនាសំ�គមន។៍ គ�ៈកម្មការដឹកនាសំ�គមន ៍
រមួម្នអ្កតសូ៊មតិសនុខភាពស�គមន ៍និងកំពនុងែ្ត�់�ូនត្មរូវការអំពីផែនការចំលោះ PHSKC ផដ�ផែនការលនះកំពនុងបលងកើតលឡើង។

ស្ម្បព់ត័ម៌្នបផនថាមោកព់ន័្ធនឹងការសិកសាអំពីអ្កលនរាទ និង�ំហានបនា្ទ ប ់សូមទាកទ់ង៖ US EPA: Rebecca Chu • (206) 553-1774 • chu.rebecca@epa.gov

សនុខភាពរាធារ�ៈទី្ករងសនុីតថ� & �ីងលខាន្ី (Public Health Seattle & King County)៖  Sinang Lee • (206) 263-1192 • sinang.lee@kingcounty.gov 

mailto:chu.rebecca@epa.gov
mailto:sinang.lee@kingcounty.gov


លតើខ្នុ ំអាចល្វើអវីខ្ះ?  
1. វ ិ្ ីរាសស្ត�អាបំែនុតលដើម្លី�ៀសវាងការប៉ាះោ�់នឹងរារធាតនុកខវកល់ៅក្នុងទលន្ គឺការបរលិភាគ្តីរាម៉ានុង ជា្តីផដ�មនិរស់លៅអចិនសន្ត� ៍

ផដ�ម្នរារធាតនុពនុ�លៅក្នុង្តី។ ការបរលិភាគ្តីរាម៉ានុងផដ�ម្នសនុវតិថាភាពជាងលគគឺ្តីរាម៉ានុងផដ�ចូ�មកទលន្លោ�រារ្តីរា
ម៉ានុងទាងំលនាះចូ�មកផ��ល�ងតាមទលន្លនះរ�ៈលព�ខ្ី។ ពត័ម៌្នបផនថាមោកព់ន័្ធនឹងការ្បឹកសាលោប�់អំពី្តីលៅទលន ្Duwamish 
អាចរកបានតាមផវបរា�  
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Food/Fish/Advisories

2. �ួ��រកសារារធាតនុបំពនុ�ពីការ�ូរចូ�លៅក្នុងទលន្។ កនុំោកល់្បងឥន្ធនៈ និងរារធាតនុពនុ�ដនទលទៀតចូ�ក្នុង�ូបងហាូរទឹកល្្ៀងពីខ្យ�់ព្យនុះ។ 
ោ�ការ�៍អំពីការកំពបរ់ារធាតនុ។ 

3. �ួ��រា្ត រលឡើងវញិទី�្មកសតវ ោលំដើមល�ើ និងសម្អា ត ន្ុងសំោមតាមដងទលន្លៅសួនចបារ និងល្្រសមនុ្ទតាមរ�ៈការចូ�រមួក្នុងកម្មវ ិ្ ី 
Duwamish Alive និង្ពឹត្តិការ�៍អ្កស្ម័្គចិត្តដនទលទៀត។ ស្ម្បព់ត័ម៌្នបផនថាម សូមចូ�លមើ�ផវបរា� www.duwamishalive.org 

លដើម្ផីសវង��់ពត័ម៌្នបផនថាមអំពីរលបៀបចូ�រមួក្នុងការសម្អា តលនះ សូមទាកទ់ង 
 Julie Congdon • 206-553-2752 • congdon.julie@epa.gov 

ស្ម្បព់ត័ម៌្នបផនថាម 

Elly Hale, ្បធាន្គប់្ គងគល្ម្ងលោះ្រា�រាថា នភាពលឡើងវញិ
ទីភ្ាកង់ារការោរបររិាថា នស�រដ្ឋអាលមរកិ តំបនទី់ 10 
206-553-1215 • hale.elly@epa.gov

Julie Congdon, អ្កស្មបស្មរួ�ការចូ�រមួស�គមន ៍
ទីភ្ាកង់ារការោរបររិាថា នស�រដ្ឋអាលមរកិ តំបនទី់ 10 
206-553-2752 • congdon.julie@epa.gov 

ស្ម្បព់ត័ម៌្នអំពីកិច្ចការរបស់ទីភ្ាកង់ារការោរបររិាថា នស�រដ្ឋអាលមរកិ លៅែ្ូវទឹកខាងល្កាម Lower Duwamish Waterway, 
ចូ�លមើ�ផវបរា�៖ https://www.epa.gov/superfund/lower-duwamish 

លដើម្ទីទួ�បានការល្វើបច្ចនុប្ន្ភាពជាលទៀងទាតអ់ំពីការងារសម្អា តរបស់ EPA សូមទាកទ់ង Julie Congdon (congdon.julie@epa.gov) លដើ
ម្ចីនុះល ្្ម ះក្នុងបញី្ល ្្ម ះអ្កសម្អា តលៅទលន្ Duwamish ។ 

សូមតាមោនល�ើងខ្នុ ំតាមល�វសប៊នុក Facebook លដើម្ទីទួ�បានដំ�ឹងអំពីសកម្មភាពសម្អា តរបស់ល�ើង និងកម្មវ ិ្ ីរបស់ល�ើងផដ�ទាកទ់ង
លៅនឹងតំបន ់facebook.com/epaduwamish 

ស្ម្បព់ត័ម៌្នអំពីកិច្ចការបររិាថា នវទិយានននា�កោ្ឋ នរដ្ឋវា៉ាសនុីនលតានលៅែ្ូវទឹកខាងល្កាម Lower Duwamish Waterway 
ចូ�លមើ�ផវបរា�៖  http://ecology.wa.gov/LowerDuwamish 

ស្ម្បព់ត័ម៌្នអំពី្ករមែ្ត�់លោប�់ស�គមន ៍សូមទាកទ់ង្ករមច្មរះសម្អា តទលន្ Duwamish/្ករម្បឹកសាលោប�់ផែ្កបលច្ចកលទស 
(DRCC/TAG) តាមផវបរា�  duwamishcleanup.org ឬ contact@duwamishcleanup.org ឬ 206-954-0218.

EPA ែ្ត�់�ូនការស្មបស្មរួ�សមល�តនុែ��ូនដ�់បនុគ្គ�នានាផដ�ម្នពិការភាពលៅទីកផន្ងសមរម្យ។ ្បសិនលបើលលាកអ្ក្តរូវការស
្មបស្មរួ�សមល�តនុែ� ដូចជាការទាមទារពត័ម៌្នជាទ្មងជ់ាកល់ាកម់�ួ (អកសេរមននុសសេខាវ ក ់ការលបាះពនុម្អកសេរ្ំៗ) សូម�ូនដំ�ឹងដ�់ 
Julie Congdon ផដ�ម្នបញី្ល ្្ម ះខាងល�ើ។ អ្កល្បើ TPC ឬ 

 TDD ឬ TTY សូមលៅល�ខទូរសព្ទ ័1-800-877-8339 • ល�ើ�ែ្ត�់�ូន្បតិបត្តិករនូវល�ខទូរស័ព្ទរបស់ Julie។

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Food/Fish/Advisories
http://www.duwamishalive.org
mailto:congdon.julie@epa.gov
mailto:hale.elly@epa.gov
mailto:hale.elly@epa.gov
https://www.epa.gov/superfund/lower-duwamish
mailto:congdon.julie@epa.gov
https://www.facebook.com/epaduwamish/
http://ecology.wa.gov/LowerDuwamish 
mailto:duwamishcleanup.org
mailto:contact@duwamishcleanup.org
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្ពំ្បទល់តំបនផ់លៃបូវទឹកខាងធ្កាម (Lower Duwamish Waterway [LDW] Superfund)

តំបនស់កម្មភាពែំបបូង (EAA)  
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Harbor 
Island

 1  Lockheed West Seattle 
Lockheed Martin កំពុងនតអនុវត្តការងារសរោអា តធៅ
ការោឋា ន Lockheed West Seattle Superfund ។ 
ធោយចាបធ់ផ្តើមពីនខសីហាឆ្ា ំ2018 ពួកធគនឹងបបូមកាកសំ
ណល់កខវកធ់ៅក្ុងតំបនធ់នោះ។. 
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Piper Peterson 
តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.4951

West Seattle Bridge

2  ស្ថានីយ Terminal 108 
ការធ្បើ្បាស់ការោឋា ននិងសំ្កគំរបូកាលពីមុនធនោះ បងាហា ញថាតំបន ់
T108 អាចត្មរូវឱ្យរោនការសរោអា ត។ កំពងន់ផ្ករុងសីុថល 
Seattle កំពុងធ្វើរបាយការណ៍វាយតមមលៃបឋមស្រោបត់ំបនធ់នោះ។ 
ធោយនផអាកធលើលទ្ផលរបាយការណ៍ធនោះ នផនការការងារធស៊ើបអធងកតអាច
្តរូវធរៀបចំធ�ើង ធែើម្ធី្វើសំ្កគំរបូបននថែមធៅការោឋា នធនោះ និងធែើម្ទីទួល
បានពត័រ៌ោនបននថែមអំពីស្ថែ នភាពការោឋា នធនោះ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Annie Christopher 
តាមធលខទបូរស័ព្ទ 503.326.6554 Duwamish 

Diagonal CSO 
– បានបញចេប ់

3  Slip 4 
ទី្ករុងសីុថល Seattle បានបញចេបក់ារសរោអា ត Slip 4 ធៅឆ្ា ំ
2012 ។ លទ្ផល្តរួតពិនិត្យ្សទាបក់ាកសំណល់កខវកធ់ៅ
ឆ្ា ំ2017 អាចរោនធៅក្ុងរបាយការណ៍មយួធៅក្ុងធគហទំ
ពរ័របស់ EPA ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Elly Hale 
តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.1215 

4  ធរាងច្កបបូអុីង (Boeing Plant 2)
ធោយរោនការ្តរួតពិនិត្យ EPA ធោោះ បបូអុីង Boeing បានធរៀបចំការសិកសាវធិា
នការនកលមអាចុងធ្កាយស្រោបត់ំបនែ់ីខពាស់ធៅរាបធៅធរាងច្ក Plant 2 នែ
លរោនសកម្មភាពបធ ្្ត ោះអាសន្មយួចំនួន្តរូវបានបញចេប។់ CMS វាយត
មមលៃតាមលំោបជ់ធ្មើសោោស្រោបក់ាកសំណល់កខវកន់ែលធៅធសសស
ល់។ EPA ធ្បើ្បាស់
CMS ធែើម្ធី្វើឱ្យ្បធសើរធ�ើងរបាយការណ៍ជាមបូល
ោឋា ន ឬនផនការសរោអា តនែលបានធស្ើធ�ើង។ EPA 
នឹងធស្ើសំុមតិធោបល់ស្ធារណជនអំពី CMS និងរបាយការណ៍ជាមបូល
ោឋា នធៅរែបូវរងាធនោះ។ បោ្ទ បពី់ការធស្ើសំុមតិធោបល់ស្ធារណជន EPA នឹ
ងធ្វើការសធ្មចចិត្តធលើវធិានការនកត្មរូវចុងធ្កាយរបស់ខលៃួនស្រោបត់ំបន់
ខពាស់ៗ។ បបូអុីង Boeing បន្ត្តរួតពិនិត្យការសរោអា តកាកសំណល់កខវក ់EAA 
នែលរោនែំធណើ រជាបន្ត នែលបានបញចេបធ់ៅឆ្ា ំ2015 ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Dave Bartus 
តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.2804

រកុរកុ្ខវថីិទី 1 ស្ពា នខាងត្បូង

 5  Jorgensen Forge 24-inch Pipe 
បំពងធ់្កាមែីធនោះ និងែីកខវកធ់ៅធ្កាមបំពងធ់នោះរោនស្រធាតុបំពុលជាមយួ PCBs ។ 
ការសរោអា តតំបនធ់នោះ បានបញចេបធ់ៅឆ្ាមំុនធនោះ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Ravi Sanga តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.4092

 6  Earle M. Jorgensen EAA 
Aបោ្ទ បពី់ការបបូមេកធ់ចញ និងការចាកប់ធំពញែីធលើកែំបបូងធោោះ EMJ បានោកជ់បូននផនការ
ការងារមយួធែើម្បីំធពញគរោលៃ តទិន្នយ័។ ្បសិនធបើបានអនុមត័ ការធរៀបសំណកគំរបូទំនងជា
រោនធៅរែបូវធរៅ្ត ធនោះ។ លទ្ផលធនោះនឹងជួយ� EPA វាយតមមលៃសកម្មភាពបននថែមធទៀតធែើម្សីរោអា
តស្រធាតុកខវក ់PCB នែលធៅសល់។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែអំពីតំបនធ់នោះ សបូមទាកទ់ង Joe Wallace តាមធលខទបូរស័ព្ទ 
206.553.4470

 7  Terminal 117 EAA 
កាកំពងន់ផធនោះកំពុងបធងកើតនផនការស្្ត រធ�ើងវញិនបូវទីជ្មកសតវធៅតាមតំបនធ់នោះ។ 
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Piper Peterson តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.4951

ការសិកសាអំពីការធ្វើវធិស្្នកម្មកាបបូន 
ការសិកសាគធ្រោងវធិស្្នកម្មកាបបូន កំពុងធ្វើធតស្តរកធមើលថាធតើការបននថែម
កាបបូននែលធ្វើឱ្យសកម្មធ�ើង (ជាទបូធៅស្រធាតុនែលធ្បើធៅក្ុងចធ្រោោះទឹក 
ធោយស្រនតវារារាងំ្បធេទស្រធាតុកខវកជ់ាកល់ាកម់យួចំនួនតាម្ម្មជា
តិ) ចំធោោះែីខសាចន់ែលធ្បើស្រោបក់ារសរោអា តកាកសំណល់ អាចកាតប់នថែយ
ក្មតិស្រធាតុកខវកក់្ុង្តី និងកា្ត មបានឆាបរ់ហ័ស។ ទិន្នយ័នែល្បមបូល
បានធៅនិទាឃរែបូវធនោះ ធៅឯគធ្រោងធ្វើធតស្តនឹងវាយតមមលៃធលើលក្ខខណ្ឌ តំប
នធ់្វើធតស្តធៅឆ្ាធំនោះ ចាបត់ាងំគធ្រោងធ្វើធតស្តបានធរៀបចំធ�ើង។ ្បសិនធបើ
បធចចេកវទិយាែំធណើ រការបានលអា កាធបាននែលធ្វើឱ្យសកម្មអាចធ្បើធែើម្ធី្វើឱ្យ្ប
ធសើរធ�ើងការទទួលបានមកវញិតាម្ម្មជាតិធៅក្ុងតំបនន់ែលរោនស្រធា
តុកខវកតិ់ចតួចមនផលៃបូវទឹកខាងធ្កាម LDW ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Elly Hale តាមធលខទបូរស័ព្ទ 
206.553.1215

 8  Rhone Poulenc 
នផ្កោកក់ ្្ត លភាគខាងធកើតមនទីតាងំធនោះ ្តរូវបានសរោអា ត ធហើយឥ�បូវធនោះ្តរូវបាន្គបគ់ ្
រងកម្មសិទ្ិធោយស្រមន្ទីរ Museum of Flight។ Toluene ស្រធាតុ និង pH ក្មតិខពាស់ 
បោ៉ះោល់ែល់ទឹកធ្កាមែី និង្សទាបែ់ីធៅទបូទាងំោកក់ ្្ត លភាគខាងលិចមនតំបនធ់នោះ ធហើយ PCBs 
រោនវត្តរោនធៅក្ុងកាកសំណល់ធៅក្ុងេករ់លកជំធោរតាមធ្្រ។ EPA កក៏ំពុងធ្វើការជាមយួភាគីនែល
ទទួលខុស្តរូវធលើការសិកសាធៅនឹងកននលៃងផងនែរ ធែើម្ោីកប់ញចេបូ លកាបបូនឌីអុកសីុតចបូលធៅក្ុងទឹកធ្កា
មែីធែើម្ពីិនិត្យធមើលថាធតើវានឹងកាតប់នថែយ pH ធៅតំបនធ់នោះឬធទ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែម សបូមទាកទ់ង Elly Hale តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.1215

Norfolk CSO –  
– បានបញចេប់

South Park

South Park Bridge

 9  – អគារផលិតកម្មធអ�ិក្តរូនិកបបូអុីង Boeing (EMF)
ទឹកធ្កាមែីធៅធ្កាមតំបនរ់ោនស្រធាតុកខវកន់ែលរោន 
TCE នែលបំនបកជាកលៃរបាលៃ ស្ទិច (vinyl chloride) និង VOCs 
នែលរោនកលៃរនីធផសេងធទៀត។ ការធ្វើធតស្តគធ្រោង្ប្ពឹត្តកម្មទឹកធ្កាមែី 
បានចាបធ់ផដើមធៅឆ្ា ំ1997 ធហើយការធ្វើ្ ប្ពឹត្តកម្មធពញធលញបានបន្តែធណើ រ
ការធោយស្ម័្គចិត្តចាបត់ាងំពីធពលធោោះ។ EPA បានធស្ើសំុការរកសាធ្វើ្ប្ពឹត្តកម្ម
ទឹកធ្កាមែីធែើម្បីំផ្លៃ ញ VOCs ធហើយនឹងធចញអនុសសេរណៈសកម្មភាពនែលតម ្
របូវឱ្យរោនការធ្វើ្ប្ពឹត្តកម្មទឹកធ្កាមែីជាបន្តបោ្ទ ប។់ 
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែមអំពីតំបនធ់នោះ សបូមទាកទ់ង Laura Castrilli 
តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.4323

Georgetown

ការសរោអា តែីកខវកធ់ៅ Duwamish៖ កា
រងារ្តរួតពិនិត្យ្បេពបរសិ្ថែ នវទិយា
ការ្តរួតពិនិត្យ្បេពរោនស្រៈសំខាន់្ ស់ចធំោោះភាពធជាគជយ័ធៅក្ុង
ការសរោអា តផលៃបូវទឹក EPA ។ ធៅធពល្បេពជាតិបំពុលសថែិតធ្កាមការ្គប់្ គ
ង្គប់្ គានធ់ោោះ ការសរោអា តកាកសំណល់តាមទធនលៃអាចចាបធ់ផ្តើម។ បរសិ្ថែ
នវទិយាោឱំ្យរោនកិចចេខិតខំ្បឹងន្បងក្ុងការ្តរួតពិនិត្យ្បេពស្រធាតុកខវ
កពី់តំបនែ់ីជុំវញិតំបនផ់លៃបូវទឹកខាងធ្កាម (Lower Duwamish Waterway 
[LDW] Superfund) ។ បរសិ្ថែ នវទិយាកំពុង្គប់្ គងការោឋា នសរោអា តចំនួន 
21  កននលៃងតាមរយៈែំធណើ រការសរោអា តតាមផលៃបូវការ។ តំបនជ់ាធ្ចើនធទៀតកំពុ
ងនតសរោអា តនែលសថែិតធ្កាមកម្មវ ិ្ ីសរោអា តធោយស្ម័្គចិត្តមនបរសិ្ថែ នវទិយា 
(Ecology’s Voluntary Cleanup Program)។ ការសរោអា តទាងំធនោះគឺជានផ្
កមយួមនការ្គប់្ គង្បេព - ការបញ្ឈបឬ់ការកាតប់នថែយ្បេពកខវកម់ុនវា
ចបូលធៅែល់ទធនលៃ។ ការ្តរួតពិនិត្យ្បេព រមួបញចេបូ លសកម្មភាពធផសេងធទៀតជា
ធ្ចើនធទៀត ែបូចជាការ្តរួតពិនិត្យអាជីវកម្ម ការ្តរួតពិនិត្យទឹកជំននព់្យោុះធេលៃៀង 
ការស្មបស្មរួលរវាងភ្ាកង់ារោោ និងការអបរ់។ំ. 
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែមអំពីការងារបរសិ្ថែ នវទិយាធៅក្ុង LDW សបូមចបូលធមើល៖  
http://ecology.wa.gov/LowerDuwamish 

 10 Rainier Commons 
EPA បន្ត្តរួតពិនិត្យការងារ Rainier Commons LLC 
ធែើម្យីកធចញថ្ាលំាប PCB-laden ធចញពីជញ្ជា ំងខាងធ្រៅអ
គារធៅអតីតធរាច្ក្ស្ធបៀរ Rainier Brewery 
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែមអំពីតំបនធ់នោះ សបូមទាកទ់ង  
Michelle Mullin តាមធលខទបូរស័ព្ទ 206.553.1616

SoDo

 11  ផលៃបូវទឹកខាងធកើត East Waterway 
នផនការនែលបានធស្ើធ�ើងស្រោបក់ារសរោអា តធៅផលៃបូវទឹកខាងធកើត 
East Waterway ្តរូវបានធគរពំឹងថា នឹង្តរូវធចញផសេពវផសាយធៅធែើមឆ្ា ំ2019 
។ ផលៃបូវទឹកខាងធកើត East Waterway គឺជានផក្មយួមនតំបន ់Harbor Island 
Superfund នែលសថែិតធៅខាងធ្កាមនខសេទឹក LDW ។
ស្រោបព់ត័រ៌ោនបននថែអំពីតំបនធ់នោះ សបូមទាកទ់ង Ravi Sanga តាមធលខទបូរស័ព្ទ 
206.553.4092

អកសេរកាត់
PCB = ស្រធាតុសររីាង្គរោន្ករុមធផនីលនែលរោនធាតុពុលក្ុងបរសិ្ថែ ន 

(polychlorinated biphenyls)
EAA = តំបនស់កម្មភាពែំបបូង៖ តំបនម់យួក្ុងចំធ្មតំបនច់ំនួន្បា ំ

នែល្តរូវការសរោអា តែំបបូង ធែើម្ធីោោះ្ស្យបញ្ហា កាកសំណល់កខវកក់ម ្
រតិខពាស់។ តំបនស់កម្មភាពែំបបូង EAA ចំនួនពីរ (្បពន័្លបូបងហាបូរទឹកច្មរុោះ  
Duwamish Diagonal Combined Sewer Overflow [CSO]) និង 
Norfolk CSO) បានបញចេបធ់ៅែំ្កក់ាលែំបបូង នែលជានផ្កមយួមនការ
ធោោះ្ស្យបញ្ហា ជាមយួភ្ាកង់ារសហពន័្ធផសេងធទៀត។

TCE = ស្រធាតុ្ទកីលៃរបូធអធថន (trichloroethene)

VOC = ស្រធាតុសររីាង្គងាយធហើរ

http://ecology.wa.gov/LowerDuwamish
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