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 اكتوبر   2014                     برنامج تنظيف السموم 

ليجون ممولاير االمريكية ( بارك)عملية تنظيف حديقة   

 يرجى اعادة تدوير اواعادة استخدام

( بارك)الخطوات المقبلة لعملية تنظيف حديقة 

 ليجون ممولاير االمريكية 
على آزالة التربة الملوثة ( المدينة)ومدينة افريت ( علم البيئة)تخطط وزارة البيئة 

تربة .  2015ليجون ممولاير االمريكية ومشتل افرجرين فى ( بارك)من حديقة 

الحديقة والمشتل يحتووا على زرنيخ اعلى من معايير تنطيف الوالية فى قدم او 

.قدمين فى اعلى التربة كنتيجة للعمليات التاريخية لمصهر افريت  

بينما تلوث التربة ال يشكل مخاطر صحية فورية، عملية التنظيف ضرورية النها 
.سوف تحمى الناس من التعرض للزرنيخ   

 خطة عملية التنظيف

للسماح بوقت للمدينة ان تقوم بتغييرات  2015عمل التنظيف تأجل مؤخرا لعام 
في شهر نوفمبر سوف تطلب المدينة من الجمهور تقديم تعليقاتها .  لنطاق العمل

ستعقد هيئة البيئة والمدينة سلسلة من .  حول النهج المتبع في تنظيف الحديقة
 االجتماعات العامة

من .  2014سيتم االنتهاء من خطة التنظيف على نهاية (.  انظر الجدول ادناه)
. 2015المقرر مبدئياً بداية عملية التنظيف في صيف   

  الخطوات التالية
تعمل البيئة مع قسم اآلثار وحماية التراث التاريخي على استكمال تقييم الموارد 

وهذا سوف يقيم احتمال بأن األشياء ذات األهمية الثقافية  . الثقافية للحديقة والمشتل
جزء قد تم التشاور مع القبائل المحلية وكانوا حاضرين اثناء .  توجد في الحديقة  

. من العمل الميداني  

يف المدينة وهيئة البيئة ثالثة اجتماعات عامة هذا الخريف لتبادل ضسوف تست
.المعلومات حول التنظيف والحصول على ردود فعل حول خطط التنظيف   

  للمزيد من المعلومات
Meg Bommarito 

Project Manager 

Toxics Cleanup Program  

Northwest Regional Office 

3190 160th Ave SE 

Bellevue, WA 98008 

Phone: (425) 649-7256 

Meg.Bommarito@ecy.wa.gov 

 
Sandra Matthews 
Site Manager 
Toxics Cleanup Program  

Northwest Regional Office 

3190 160th Ave SE 

Bellevue, WA 98008 

Phone: (425) 649-7206 

Sandra.Matthews@ecy.wa.gov 

 

 للمزيد من  المعلومات عن هذا الموقع 

 

http://www.ecy.wa.gov/
programs/tcp/sites_brochure/
asarco/parks/cleanup-info.html 

 

Facility Site ID #: 2744 

1رقم االجتماع العام    

 الخميـــــس

 نوفمبـــــــر 6

مساءا 8:30 –مساءاً  6:30  

ليجون ممولاير ( بارك)قاعة حديقة   

  االمريكية

! انضموا الينا لسلسلة من االجتماعات  

 سجل لتلقى

  التحديثات عن عمل تنظيف الحديقة

 http://eepurl.com/RR4Tb  

. سوف تقدم عرض. تسعى المدينة الى مشاركتكم باالفكار على نهج التنظيف

االجتماعات .  المدينة وهيئة البيئة سوف يحضرون وسيجيبوا على اسئلة

.  سوف يشاركوا ببعض المعلومات 2ورقم  1العامة رقم   

2رقم االجتماع العام    

 السبـــــــت

 نوفمبـــــــر 8

ظهرا 12:00–صباحاً  10:00   

ليجون ممولاير ( بارك)قاعة حديقة   

  االمريكية

3رقم االجتماع العام    

 الثالثاء

 ديسمبر 16

مساءا 8:30 –مساءاً  6:30  

ليجون ممولاير( بارك)قاعة حديقة   

  االمريكية 

سوف تشارك المدينة والييئة 

.الخطط النهائية لتنظيف الحديقة   



 

 يرجى اعادة تدوير او اعادة استخدام

 

ليجون ممولاير ( بارك)قاعة حديقة 

  االمريكية
 

 االجتماعات العامة عن تنظيف 

ليجون ممولاير ( بارك)الزرنيخ من حديقة 

 االمريكية والخطوات التالية

 
Facility Site ID #: 2744 

 

اذا كنت بحاجة الى هذا المنشور فى شكل بديل، 

 اتصل بمكتب االستقبال على الرقم 

7070-649 (425.)  

االشخاص الذين يعانون من فقدان السمع، يتصلوا 

.خدمة متابعة واشنطن 711على الرقم   
 االشخاص ذوى اعاقة الحديث يتصلوا على الرقم 

877-833-6341   

  

 
3190 160th Ave SE 
Bellevue, WA 98008 

 

ليجون ( بارك)قم بزيارة موقع حديقة 

ممولاير االمريكية بمدينة افريت ومشتل 

.افرجرين عبر االنترنت   
http://www.everettwa.org/

default.aspx?ID=516 
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The Washington Department of Ecology (Ecology) and the City of 

Everett are planning to remove contaminated soil from American Le-

gion Memorial Park and the Evergreen Arboretum in late summer 

2015.  Visit Ecology’s website to read the complete fact sheet in Eng-

lish. 

 

Летом 2015 года Министерство охраны окружающей среды штата 

Вашингтон (министерство) и город Эверетт планируют провести 

работы по удалению загрязненных почв в парке American Legion 

Memorial Park и дендрарии Evergreen. Чтобы ознакомиться со 

справочными материалами на русском языке, посетите сайт 

министерства.  

 

El Departamento de Ecología de Washington (Ecología) y la Ciudad de 

Everett están planeando remover el suelo contaminado del parque Ame-

rican Legion Memorial y del Arboreto Evergreen a finales del verano 

del 2015. Visite el sitio web de Ecología para leer la hoja de informa-

ción completa en español. 

 

Bộ Sinh thái Washington và thành phố Everett đang có kế hoạch loại bỏ 

đất bị ô nhiễm ở American Legion Memorial Park và Evergreen Arbo-

retum vào cuối mùa hè năm 2015. Ghé thăm trang web của Bộ Sinh 

Thái để đọc tờ thông tin đầy đủ bằng tiếng Việt.  

 

 

 
 


