កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាស (Air Quality Program)

ែខសីហា ឆាំ 2014

គំេរាងែផនការគុណភាពខ ល់អាកាសសំរាប់តំបន់តាខូមា-៉
ភាសេខានធី (Tacoma-Pierce

County Area)

្រកសួងបរិសានេស្នើសុំការពិនត
ិ ែផនការគុណភាពខ ល់អាកាសេឡើងវិញ ែដលេហៅថាែផនការ្របតិបត្តិរដ្ឋ
(SIP) ។ ែផ្នកៃនែផនការែដល្រតូវពិនិត េឡើងវិញគឺសំរាប់តំបន់តាខូមា៉-ភាសេខានធី (Tacoma-Pierce
County) ែដល្រតូវេរៀបចំេឡើងវិញចំេពាះសមិទក
្ធិ ម្ម(ែដលបំេពញតាមស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាសរប
ស់សហព័ន្ធ) សំរាប់ជាតិពល
ុ ក្នង
ុ ខ ល់អាកាស។ ការពិនិត េឡើងវិញេឡើងវិញសំេណើក៏មានរួមទាំងែផនការ
10 ឆាំ េដើម ីរក គុណភាពខ ល់អាកាស ល្អ។

រយៈេពលការផ្តលេ់ យាបល់សាធារណៈ
ៃថ្ងទី 27 ែខសីហា - ៃថ្ងទី 3 ែខតុលា ឆាំ
2014
សវនាការសាធារណៈ
ៃថ្ងទី 30 ែខក

ឆាំ 2014 េនៅេមា៉ង 6

លាចបណាល័យសាធារណៈ្រកុងតាខូមា៉
(Tacoma Public Library)
សាខាកណា្ដល - បន្ទប់ (Main Branch–

ក្នុងឆាំ 2006, EPA បានព្រងឹងស្តងដា
់ ជាតិពល
ុ ក្នុងខ ល់អាកាស្របចាំៃថ្ងរបស់សហព័ន្ធេដើម ីការពារសុ
ខភាពសាធារណៈជននិងបរិសាន។ តំបន់តាខូមា៉ដធ
៏ ន
ំ ិងតំបន់ជុំវិញសហគមន៍ភាសេខានធី (Pierce

Olympic Room)
1102 Tacoma Avenue South
ឯកសារនានាអាចរកេឃើញេនៅ:

County) បានរេលាភបំពានេលើស្តង់ដា និងបានេរៀបចំអ្វីែដលមិនែមនសមិទក
្ធិ ម្ម

http://www.ecy.wa.gov/progra
ms/air/sips/designations/pm_
tacoma.htm

(ែដលមិនបំេពញតាមស្តងដា
់ គុណភាពខ ល់អាកាស) ក្នុងឆាំ 2009 ។ ចាប់តាំងពីេពលេនាះមក
្រកសួងបរិសាននិងទីភាក់ងារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air Agency (PSCAA)
បានេធ្វើការេដើម ីកាត់បន្ថយធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នង
ុ ខ ល់អាកាស េដាយេផាតសំខាន់េលើែផ ងអុសដុត។
ឥឡូវេនះតំបន់េនះមានគុណភាពខ ល់មិនល្អពីរឬបីៃថ្ង េហើយបានបំេពញតាមស្តង់ដាៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អា

្រកសួងបរិសាន

កាសចាប់តាង
ំ ពីឆាំ 2011។

300 Desmond Drive SE
Lacey, WA 98503

េតើអខ
្វី ះ្ល ែដលមានេនៅក្នង
ុ ការពិនត
ិ ែផនការេឡើងវិញ?

សាខាកណា្ដលៃនបណាល័យតាកូមា៉

ការពិនិត េឡើងវិញែផនការ SIP េនះ មានរួមទាំង៖


ការ្រតួតពិនត
ិ ខ ល់អាកាសេដើម ធា
ី នាថាតំបន់េនះបន្តបំេពញតាមស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាស
និងអនុវត្តែផនការែដលអាចជំនួសបាន េបើការរេលាភបំពានេលើគុណភាពខ ល់អាកាសមានេកើតេឡើង;



ទិន្ននយ
័ ប

ក់ថា តំបន់េនះបំេពញតាមការទាមទារខ ល់អាកាសបរិសុទ្ធរបស់សហព័ន្ធ

ែដល្រតូវេរៀបចំេឡើងវិញចំេពាះការរក ស្តង់ដាៃនជាតិពល
ុ ក្នុងខ ល់អាកាស្របចាំៃថ្ងសំរាប់ឆាំ 2006;


ែផនការ 10 ឆាំេដើម ីរក ស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាសៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាស;



បញ្ជីសារេពើភណ
័ ៃនការបេញ្ចញខ ល់ឆាំ 2011, 2017 និង 2026 សំរាប់ការជាតិពល
ុ ក្នុងខ ល់អាកាស
និងធាតុ្រកខ្វក់ក្នុងខ ល់អាកាសែដលបណា្ដលឲ មានជាតិពុលក្នង
ុ ខ ល់អាកាស;



កំណត់ការបេញ្ចញែផ ងរបស់រថយន្ត(រថយន្តធុនតូចនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធំ) េដើម ីធានាថាតំបន់េនះ

(Tacoma Library Main Branch)
1102 Tacoma Avenue South
Tacoma, WA 98402
ព័តមា
៌ នសំរាប់ទាក់ទង៖

Joanna Ekrem
Joanna.ekrem@ecy.wa.gov
កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាស (Air
Quality Program)
P.O. Box 47600
Olympia, WA 98504-7600
(360) 407-6826

បំេពញតាមស្តងដា
់ ជាតិពល
ុ ក្នុងខ◌ ល់អាកាស;


េសចក្តីសេង្ខបអំពយ
ី ុទ្ធសា្រស្តេដើម ីកាត់បន្ថយជាតិពល
ុ ក្នុងខ ល់អាកាស ក៏ដច
ូ ជាច ប់ជាអចិៃ្រន្តយ៍ែដ
លមាន្រសាប់នង
ិ អាច្រតូវអនុវត្ត ែដលផ្តល់ជន
ូ ្រកសួងបរិសាននិងអាជាធរ PSCAA

ឬឯកសារនានាក្នុងទ្រមង់េផ ងេទៀត

េដើម ី្រតួតពិនត
ិ ពីធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នង
ុ ខ ល់អាកាស;


សូមទូរស័ព្ទេលខ (360) 407-6800, 711

េធ្វើការែដលបងាញអំពីរេបៀបថាេតើបុគ្គលមាក់ៗ (េដាយមិនគិតពីជាតិសាសន៍ ពណ៌សម ុរ ស
ឬ្របាក់ចំណូល) ្រតូវបានរួមបញ្ចូលេនៅក្នុងដំេណើរការៃនការសំេរចេសចក្តីេលើបរិសានឬេទ។

េលខេបាះពុម្ពផ យ៖ 14-02-016KM

សំរាប់ដំេណាះ្រសាយពិេសស

1

តិេដើម

(េសវាេលខបន្ត) ឬ 877-833-6341

(TTY)។

សូមេ្របើេឡើងវិញនិងយកេទៅែកៃឆ្នេឡើងវិញ

កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាស (Air Quality Program)

ែខសីហា ឆាំ 2014

េតើជាតិពល
ុ ក្នង
ុ ខ ល់អាកាសមកពីណា?
ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នង
ុ ខ ល់អាកាសក្នុងតំបន់តាខូមា-៉ ភាសេខានធី Tacoma-Pierce County
ភាគេ្រចើនមកពីែផ ងេដាយសារច្រងា្កនដុតអុសនិងច្រងា្កនកំេដៅផ្ទះ។ ការណ៍េនះវាអា្រកក់បផ
ំ ុតេនៅក្នុងែខៃនរដូវរង
េនៅេពលែដល្រកុម្រគួសារជាេ្រចើនដុតអុសសំរាប់កំេដៅផ្ទះ។ បែន្ថមេលើេនះ ខ ល់អាកាសអាប់អួរបង្កកែផ ងពីការដុតអុសេនះឲ េនៅជិតនឹងដី
េហើយបង្កឲ មានធាតុ្រកខ្វក់កង
្នុ ខ ល់ដែ◌លកកយា៉ងឆាប់រហ័សបំផុត។
េ្រកៅពីេនះ ្របភពតូចតាចជាេ្រចើនៃនធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសមានរួម៖


ែផ ងេចញពីបព
ំ ុងែផ ងរថយន្តធន
ុ តូចនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធំ



ធូលី



េរាងឧស ហកម្ម និង



េ្រកៅពីេនះេទៀត មកពីមា៉សន
ុី េបើកបរេលើផ្លូវថ្នល់ េ្រគឿងមា៉សុីន និងយានជំនិះ្រគប់្របេភទ ដូចជាមា៉សុីនសំណង់ រថយន្ត្រកុង កបា៉ល់ និងរថេភ្លង
ើ ។

េតើធាតុ្រកខ្វកៃ់ នជាតិពល
ុ ក្នង
ុ ខ ល់អាកាសគឺអខ
្វី ះ្ល ែដលប៉ះពាល់ដល់សខ
ុ ភាព?
ជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសគី្រគាប់លអ
ំ ងមី្រកូទស ន៍ ធូលី ឬេផះែដលជាចំែណកតូចៗមានទំហំបន
៉ុ សៃសសក់មនុស ។
ជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសគឺងាយ្រសូបចូលេទៅក្នុងសួត។ ភាពតូចល្អិតអនុ

តឲ ធាតុទាំងេនះចូលេ្រជៅេទៅក្នុងសួត និង្របព័នដ
្ធ កដេង្ហើម។

េដាយសារលទ្ធផលេនះ ជាតិពល
ុ ក្នង
ុ ខ ល់អាកាសមានទាំងការប៉ះពាល់ដល់សខ
ុ ភាពក្នុងរយៈេពលឆាប់និងរយៈេពលយូរ។
ការប៉ះពាល់និងជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសគីជាប់ទាក់ទងេទៅនឹងជម្ងឺេបះដូងនិងមុខងាររបស់សួត ជម្ងឺៃនការដកដេង្ហម
ើ េកើតហឺត គាំងេបះដូង
ដាច់សរៃសឈាមក្នុងខួរក ល និងេធ្វើឲ ទារកក្នង
ុ េពាះសាប់។ ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នង
ុ ខ ល់អាកាសប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលមាក់ៗ
ប៉ុែន្តផ្តលទ
់ ុក្ខេទាសភាគេ្រចើនដល់កុមារ មនុស វ័យចាស់ និងជនែដលមានជម្ងឺ្របព័នដ
្ធ កដេង្ហម
ើ និងេបះដូង។

្រកសួងបរិសានចង់បានេយាបល់ពេី លាកអ្នក!
អ្នកអាចពិនិត េឡើងវិញនិងផ្តល់េយាបល់េលើែផ្នកការែកែ្របេឡើងវិញៃនគំេរាងការ SIP និងឯកសារនានាែដលទាក់ទង រហូតដល់ ៃថ្ងទី 3 ែខតុលា ឆាំ 2014
។ រយៈេពលៃនការផ្តល់េយាបល់ពីសាធារណៈជនគឺមានឱកាសបេញ្ចញគំនត
ិ និងេយាបល់របស់េលាកអ្នកឲ ្រកសួងបរិសានដឹងឮ។
សវនាការសាធារណៈគឺនឹង្រប្រពឹត្តេទៅេនៅ ៃថ្ងទី 30 ែខក

ិ ែផនការេឡើងវិញ
ឆាំ 2014 ។ សវនាការេនះគឺជាឱកាសេដើម ីសិក អំពីការពិនត

និងឲ តំៃលដល់េយាបល់ឬការខ្វលខា
់ យនានារបស់េលាកអ្នក។ ្របអប់េនៅេលើទំព័រទីមយ
ួ ផ្តល់េដាយលំអិតអំពីថាេតើឯកសារេនៅទីណាែដលអាចរកមាន
និងេដាយលំអិតអំពីសវនាការសាធារណៈ។

េដើម ីផ្តល់េយាបល់េលើែផនការ៖


អ៊ីែមលេទៅ AQComments@ecy.wa.gov



េផ្ញើេទៅ៖ Joanna Ekrem
កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាសៃន្រកសួងបរិសាន
P.O. Box 47600
Olympia, WA 98504-7600



ផ្តល់ភស្តតា
ុ ងឬផ្តល់េយាបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក រេនៅេពលេធ្វើសវនាការ
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កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាស (Air Quality Program)

ែខសីហា ឆាំ 2014

េតើ្រកសួងបរិសាននឹងេឆ្លយ
ើ េទៅនឹងេយាបល់របស់េលាកអ្នកដូចេម្តច?
្រកសួងបរិសាននឹងេរៀបចំឯកសារែដលនឹង្រតូវេឆ្លើយេទៅសំណួរនិងេយាបល់នានាែដលបានេផ្ញើមក។
ករណីេនះគឺនឹង្រតូវេផ្ញើេទៅជនមាក់ៗែដលបានផ្តល់េយាបល់មក។ គឺនង
ឹ អាចមានេនៅកែន្លង្របអប់ែដលបានរាយេនៅេលើទំព័រទីមួយ។
េដាយេយាងេលើេយាបល់សាធារណៈជន ្រកសួងបរិសានអាចែកត្រមូវែផនការែដលបានេស្នើសុំ។
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