
ពាក្យគន្លឹះ

រៀបចំគោលដៅ និងជ្រើសរើសអនុសាសន៍

ឧទ្យានទេសភាព

ដីធម្មជាតិ

ទឹក

អាទិភាពខ្ពស់ជាង

អាទិភាពទាបជាង

      សម្របសម្រួលការគាំទ្រក្នុងការដាំដើមឈើ
 Ů ផ្តល់អាទិភាពលើការងារជាមួយសហគមន៍ដែលនឹង
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុត

 Ů បង្កើតមុខតំណែងរុក្ខបាលទីក្រុងថ្មី

 Ů កែលម្អការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារ
សាធារណៈ

     ការពារព្រៃឈើនៅក្នុងទីក្រុងដែល  

     មានស្រាប់ និងមាននៅថ្ងៃអនាគត
 Ů ការពារដើមឈើអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍ

 Ů ការពារព្រៃឈើសាធារណៈ និងដីធម្មជាតិ 

 Ů ជួយប្រជាពលរដ្ឋថែរក្សាដើមឈើចាស់ៗនៅ
លើបរិវេណអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេ

      ដាំដើមឈើក្នុងទីក្រុងដោយស្មើភាព 

     ទូទាំងទីក្រុង
 Ů បង្កើនការដាំដើមឈើអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍ 

 Ů ថែរក្សាដើមឈើដែលទើបតែដាំ 

 Ů ផ្តល់អាទិភាពលើការដាំដើមឈើធំៗតាមដងផ្លូវ

 Ů រៀបចំផែនការសម្រាប់ការពារព្រៃឈើនាពេលអនាគត

      កាត់បន្ថយបន្ទុកដើមឈើលើ   

     ប្រជាពលរដ្ឋ
 Ů កែលម្អការថែទាំដើមឈើសាធារណៈ 

 Ů ជួលអ្នកសម្របសម្រួលថ្មើជើងចិញ្ចើមផ្លូវ 

 Ů គាំទ្រការដកដើមឈើដែលមានគ្រោះថ្នាក់លើ
បរិវេណអចលនទ្រព្យឯកជន

      វិនិយោគលើមនុស្ស និងសហគមន៍
 Ů កែលម្អផ្លូវឆ្ពោះទៅរកអាជីពនៅក្នុងព្រៃឈើ

ទីក្រុង

 Ů ពង្រីកឱកាសស្វែងរកការងារ

      ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកែ 

     លម្អសេវាកម្មអតិថិជន
 Ů កែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអំពីការងារដាំ

ដើមឈើសាធារណៈ

 Ů ផ្តល់ផែនទីមែកធាងអន្តរកម្មសាធារណៈ

 Ů ជួលបុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនឲ្យបាន

ច្រើន

     តស៊ូមតិសម្រាប់សហគមន៍ដើម្បីទទួល  

     បានអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើក្នុងទីក្រុង
 Ů បង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាព្រៃឈើទីក្រុង

 Ů ជួលអ្នករៀបចំសហគមន៍ព្រៃឈើទីក្រុង

 Ů ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងទៅដីធម្មជាតិ

     ប្រារព្ធពិធី និងគាំទ្រវិធីដែលសហគមន៍  

     ចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើ
 Ů ចូលរួមក្នុងស្ថាប័នវប្បធម៌ សាសនា និងសិល្បៈ

 Ů គាំទ្រដល់ការចូលទៅកាន់ដើមឈើហូបផ្លែ

 Ů លើកស្ទួយរឿងរ៉ាវពីសហគមន៍ចម្រុះជាច្រើនរបស់ទីក្រុង 

Philadelphia

ភាពរស់រវើកនៃទីក្រុងរបស់យើងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើក្នុងទីក្រុងដែលមានសុខភាពល្អ និងថែទាំបានល្អ។  វាផ្តល់ការការពារពីកម្តៅ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង
ផ្លូវកាយ ហើយវាជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។  ប៉ុន្តែនៅចន្លោះឆ្នាំ 2008 និង 2018 ព្រៃឈើនៅទីក្រុង Philadelphia បានធ្លាក់ចុះ 
6 %។  នោះស្មើនឹងទីលានបាល់ទាត់ចំនួន 1,000 កន្លែង ដែលមានគម្របព្រៃឈើ។  ហើយគម្របព្រៃឈើដែលយើងពិតជាមានគឺមិនមានពេញទីក្រុងទេ។  តំបន់សង្កាត់ខ្លះមានគម្រប
ព្រៃឈើក្រោម 5% ហើយតំបន់សង្កាត់ខ្លះមាន 45% ឬច្រើនជាងនេះ។

ផែនការ Philly Tree Plan គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ។ វាគឺជាផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេល 10 ឆ្នាំសម្រាប់ការលូតលាស់ និងការថែរក្សាព្រៃឈើក្នុងទីក្រុងរបស់
យើង។ គុណតម្លៃសំខាន់បីយ៉ាងនាំផ្លូវក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះ៖  យុត្តិធម៌ផ្នែកបរិស្ថាន ការចូលរួមពីសហគមន៍ និងនិរន្តរភាព។ ផែនការ Philly Tree Plan មានគោលបំណងនាំយក
អត្ថប្រយោជន៍នៃដើមឈើដល់បណ្តាសហគមន៍ដែលត្រូវការដើមឈើច្រើនបំផុត ដើម្បីជួយសហគមន៍បានល្អបំផុត។

ផែនការ Philly Tree Plan បង្ហាញពីការវិនិយោគផ្លាស់ប្តូរជីវិតនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈ និងគុណភាព
នៃជីវិតសម្រាប់តំបន់សង្កាត់ Philadelphia។ ប្រសិនបើយើងចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ ដើមឈើដែលយើងដាំនៅថ្ងៃនេះ
នឹងចំណាយពេល 30 ឆ្នាំដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថានអតិបរមាដល់សហគមន៍របស់យើង។ ការចំណាយជាមធ្យម
នៃការសម្រេចបានគម្របព្រៃឈើនេះក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំគឺ $25.5 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ សម្រាប់ការប្រៀបធៀប 
មានចំនួនតិចជាង 0.5% នៃថវិកាឆ្នាំសារពើពន្ធ 2022 របស់ទីក្រុង។ 

ការវិនិយោគលើការដាំដើមឈើរយៈពេល 30 ឆ្នាំនេះអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

ផែនការ Philly Tree Plan មានចែងពីអនុសាសន៍នានាដើម្បីដាំដើមឈើ និងថែទាំព្រៃឈើក្នុងទីក្រុងទាំងមូល។ ប៉ុន្តែ
មានតំបន់នៃទីក្រុងដែលមានការគាំទ្របន្ថែមអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង។  ទីក្រុង និងដៃគូអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ
នឹងផ្តោតលើការធ្វើការជាមួយសហគមន៍អាទិភាពទាំងនេះ។  ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមានគោលជំហរដើម្បីទទួលបានអត្ថ
ប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពីការកើនឡើងគម្របព្រៃឈើ។ 

ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃផែនការ Philly Tree Plan ទាមទារឱ្យមានកិច្ចសហការ និងការ
ជឿទុកចិត្តរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។  ផែនការនេះរួមបញ្ចូលទាំងផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលកំណត់
អនុសាសន៍រយៈពេលខ្លី អនុសាសន៍រយៈពេលមធ្យម និងអនុសាសន៍រយៈពេលវែង។  មាន
ទីភ្នាក់ងារ ឬអង្គការដែលត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើការជាមួយបណ្តាសហគមន៍ ដើម្បី
ដឹកនាំការអនុវត្តអនុសាសន៍នីមួយៗ។

ប្រជាពលរដ្ឋជាង 9,000 នាក់បានជួយដឹកនាំគោលដៅ
នៃផែនការ Philly Tree Plan។  ពួកគេបានចែករំលែក
ក្តីកង្វល់ គំនិត និងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនដោយក្តី
សប្បុរសធម៌។  មានមធ្យោបាយជាច្រើនសម្រាប់
ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម។

វិធីសាស្រ្តដឹកនាំដោយសហគមន៍

ការវិនិយោគនាពេលអនាគតរបស់យើង

ព្រៃឈើនាគតរបស់យើង

ចម្លើយស្ទង់មតិជាង 7,000 
ចម្លើយជា 8 ភាសា

អ្នកតំណាង 22 នាក់មកពី 5 តំបន់
សង្កាត់

ប្រជាពលរដ្ឋ 847 នាក់បានចូលរួម
ក្នុងកិច្ចប្រជុ ំសហគមន៍ 32 លើក

សិក្ខាសាលាផ្អែកលើប្រធានបទ 7 
លើកជាមួយស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាចំនួន 
122 កន្លែង

សមាជិកគណៈកម្មាធិការសំឡេង
សហគមន៍ចំនួន 28 នាក់ បាន
លះបង់ពេលវេលាជាង 300 
ម៉ោង 

1

2

3

4

5

6

7

8

បញ្ចៀសករណី
ស្លាប់មុនអាយុចំនួន 

400 
ករណីក្នុងមួយឆ្នាំ

ការងារពេញម៉ោង 

1,000 

កន្លែង 
$20 

លានដុល្លារក្នុង
មួយឆ្នាំ ជាអត្ថ
ប្រយោជន៍បរិស្ថាន
រួមបញ្ចូលគ្នា

កាត់បន្ថយបទឧក្រិដ្ឋបាន 

12%+ + +

ព្រៃទីក្រុង
ដើមឈើទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង រួមទាំងដើមឈើនៅ
តាមទីធ្លានៅតាមដងផ្លូវ សួនច្បារ និងនៅតាមផ្លូវលំ។

ដើមឈើគឺជាទីក្រុងវិនិយោគតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើ
ឱ្យតម្លៃកើនឡើងតាមពេលវេលា។ វាជាឧបករណ៍ដ៏
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
ក្នុងទីក្រុង ចាប់ពីសុខភាពសាធារណៈ រហូតដល់ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច។

ព្រៃក្នុងទីក្រុងគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សាធារណៈ

តម្រងខ្យល់សម្រាប់ទីក្រុង 

តំបន់សង្កាត់ដែលមានដើមឈើតិចមានអត្រាខ្ពស់នៃ
ជំងឺហឺត និងជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ ៉ៃ (COPD)។ 

ការការពាររបស់យើងពីកម្តៅ

មានភាពខុសគ្នា 22 ដឺក្រេរវាងកន្លែងក្តៅបំផុត និង
កន្លែងត្រជាក់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុង Philly។ កម្តៅ
បណ្តាលឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងការស្លាប់នៅក្នុង
សហគមន៍ដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងពេកនៅរដូវ
ក្តៅ។

ឧបករណ៍កែលម្អសុខភាពផ្លូវចិត្ត 
និងសុខុមាលភាព

ការមើលឃើញស្លឹកបៃតងកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺបេះដូង 
និងអាចបង្កើនការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ និងការ
ផ្តោតអារម្មណ៍លើកុមារ។ 

គន្លឹះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ព្រៃឈើនៅទីក្រុង Philadelphia ស្តុកទុកកាបូន
ឌីអុកស៊ីតប្រមាណ 2.6 លានតោន (ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
បឋម) ហើយយកចេញ និងរក្សាទុកកាបូនឌីអុកស៊ីត 
99,000 តោនបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ។ 

មានសារសំខាន់ចំពោះសុខភាពនៃ
តំបន់មាត់ទឹករបស់យើង

ដើមឈើនៅក្នុងតំបន់សង្កាត់ និងព្រៃឈើរបស់យើង
គ្រប់គ្រងទឹកព្យុះដោយបន្ថយល្បឿន ស្រូបយក ច្រោះ 
និងហួតទៅក្នុងខ្យល់អាកាស។ 

យុត្តិធម៌ផ្នែកបរិស្ថាន
ការការពារពីគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថាន និងសុខភាពដោយមិនគិតពី
ពូជសាសន៍ ឬប្រាក់ចំណូល។ ការទទួលបានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុង
ដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងបរិយាកាសដែលមានសុខភាព
ល្អសម្រាប់ជីវិត ការងារ និងការកម្សាន្ត។

ផែនទីកំណត់អាទិភាពលើយុត្តិធម៍ផ្នែកបរិស្ថាន

គម្របព្រៃឈើ
ផ្នែកនៃដីដែលមានគម្របស្លឹកឈើ និងមែកឈើដោយមើល
ពីលំហអាកាស។

ផ្នែកនៃការអនុវត្តសាសនា និង
វប្បធម៌

ដើមឈើគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់
អ្នកស្រុករបស់យើង និងការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីខ្លួន
យើង និងសហគមន៍របស់យើង។ 

ផែនការ 
សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ


