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 Chương trình làm sạch chất độc                   Tháng 10 năm 2014  

Làm sạch công viên American Legion 

Các bước tiếp theo để làm sạch công 

viên American Legion Memorial  
Bộ sinh thái Washington (Sinh thái học) và thành phố Everett (thành phố) 

đang có kế hoạch để loại bỏ đất bị ô nhiễm ở công viên American Legion 

Memorial và vườn ươm Evergreen vào năm 2015. Đất của công viên và 

vườn ươm có chứa thạch tín cao hơn tiêu chuẩn của tiểu bang nằm trên bề 

mặt từ 1 đến 2 feet, là kết quả của các hoạt động trong lịch sử của nhà máy 

luyện kim loại Everett. Trong khi sự ô nhiễm trong đất không gây ra tác hại 

đối với sức khỏe ngay lập tức, việc làm sạch đất rất là quan trọng bởi vì nó 

sẽ bảo vệ mọi người tránh khỏi tiếp xúc với thạch tín.  

Quy trình kế hoạch làm sạch  

Công việc làm sạch gần đây đã được dời lại đến năm 2015 để cho phép 

thành phố có thời gian để thay đổi phạm vi công việc. Trong tháng mười 

một, thành phố sẽ yêu cầu mọi người đóng góp ý kiến của mình về việc làm 

sạch công viên. Một loạt các cuộc họp cộng đồng sẽ được tổ chức bởi bộ 

sinh thái và thành phố (xem dưới đây để biết lịch trình). Một bản kế hoạch 

làm sạch sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014. Việc làm sạch được dự 

kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2015.  

Các bước tiếp theo  

 Bộ Sinh thái học đang làm việc với Bộ Khảo cổ học và Bảo tồn di tích 

lịch sử để hoàn thành bản đánh giá về tài nguyên văn hóa của công viên 

và vườn ươm. Điều này sẽ đánh giá khả năng các vật có ý nghĩa văn hóa 

trong công viên. Các bộ lạc địa phương đã được tham vấn và đã có mặt 

trong suốt các phần của công việc.  

 Thành phố và bộ sinh thái sẽ tổ chức ba cuộc họp cộng đồng vào mùa 

thu này để chia sẻ thông tin về việc làm sạch và lấy phản hồi về kế 

hoạch làm sạch.  

Để biết thêm thông tin 
 

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 

 

Để biết thêm thông tin về 

trang web này:  

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

 

Facility Site ID #: 2744 

Cuộc Họp Cộng Đồng #1 

Thứ Năm, 6 tháng 11 

6:30 p.m – 8:30 p.m.  

Công viên American Legion 

Memorial - Legion Hall  

Cuộc Họp Cộng Đồng #2 

Thứ Bảy, 8 tháng 11 

10:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Công viên American Legion 

Memorial - Legion Hall  

Cuộc Họp Cộng Đồng #3 

Thứ Ba, 16 tháng 12 

6:30 p.m. – 8:30 p.m. 

Công viên American Legion 

Memorial - Legion Hall 

Hãy tham gia với chúng tôi trong các cuộc họp!  

Đăng ký để nhận thông tin 
cập nhật về công việc làm 

sạch công viên tại  

http://eepurl.com/RR4Tb  

Thành phố đang tìm kiếm những ý kiến của bạn về việc tiếp cận 

làm sạch. Một buổi thuyết trình sẽ được diễn ra. Nhân viên 

thành phố và bộ sinh thái sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi. Cuộc 

họp cộng đồng #1 và #2 sẽ chia sẻ các thông tin giống nhau.  

Thành phố và bộ sinh thái sẽ 

chia sẻ kế hoạch cuối cùng 

về việc làm sạch công viên.  
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Làm sạch công viên  
American Legion Memorial 
Snohomish County, WA 

Các cuộc họp cộng đồng về việc làm 
sạch thạch tín tại công viên 
American Legion Memorial và các 
bước tiếp theo  

Facility Site ID #: 2744 

Nếu bạn cần ấn phẩm này ở một dạng 
khác, gọi tiếp tân tại (425) 649-7070. 
Người khiếm thính, gọi 711 cho 
Washington Relay Service. Người có 
khuyết tật về nói hãy gọi 877-833-6341.  

  

 
3190 160th Ave SE 
Bellevue, WA 98008 

 

Ghé thăm trang web Công viên 
American Legion Memorial và 

vườn ươm Evergreen của thành 
phố Everett.  

http://www.everettwa.org/
default.aspx?ID=516 
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زالة التربة على اومدينة افريت ( علم البيئة)واشنطن بوالية تخطط وزارة البيئة 
الملوثة من ليجون ميمولاير بارك االمريكية ومشتل افرجرين في أواخر صيف عام 

. قم بزيارة موقع علم البيئة لقراءة ورقة الحقائق الكاملة في العربية  .2015  
 

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 Ever-

green. Чтобы ознакомиться со справочными материалами на 

русском языке, посетите сайт министерства.  

 

El Departamento de Ecología de Washington (Ecología) y la Ciu-

dad de Everett están planeando remover el suelo contaminado del 

parque American Legion Memorial y del Arboreto Evergreen a 

finales del verano del 2015. Visite el sitio web de Ecología para 

leer la hoja de información completa en español. 

 

The Washington Department of Ecology (Ecology) and the City 

of Everett are planning to remove contaminated soil from Ameri-

can Legion Memorial Park and the Evergreen Arboretum in late 

summer 2015.  Visit Ecology’s website to read the complete fact 

sheet in English. 
 

 

 
 


