Thành phố ngày càng phát triển, chúng ta cần hành động để bảo vệ các lưu vực sông. Thành
phố Bellevue đang lên kế hoạch 20 năm về quản lý lưu vực sông. Với tên gọi Nguồn nước,
nguồn sống, kế hoạch sẽ đề xuất chương trình hành động nhằm cải thiện sự trong lành của
hệ thống sông suối cho con người và động vật hoang dã.

Hỗ trợ lên kế hoạch vì dòng nước
lành mạnh hơn

Quý vị có biết?

Cảnh quan Bellevue đã thay đổi đáng kể trong vòng 150 năm qua, từ
rừng cây, vườn trại trở thành đô thị sầm uất. Cộng đồng phát triển
thịnh vượng cũng đi kèm nhiều tác động đến sự trong lành của hệ
thống sông suối, ngôi nhà của các loài tôm cá và động vật hoang dã.

Lưu vực là phần đất
dẫn nước chảy vào,
bao gồm suối, hồ và
đất ngập nước.

Hành động của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đến lưu vực?
Ngày càng nhiều chất ô nhiễm xâm nhập vào các
dòng chảy qua nước mưa. Nước mưa là nước chảy
ra từ các bề mặt cứng như mái nhà, đường sá có
tráng lát, cao tốc và bãi đậu xe. Khi mưa rơi xuống
những bề mặt này sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm
như phân bón, xà phòng, dầu và bụi bẩn. Nước mưa
ô nhiễm chảy vào cống và có thể gây hại đến sông
suối, hồ ao và đất ngập nước.

Các bề mặt tự nhiên lọc nước và giúp ngăn nước
mưa xâm nhập vào sông suối. Có quá nhiều nước
mưa chảy vào sông suối từ các bề mặt cứng,
kể cả khi không cuốn theo chất ô nhiễm,
nó cũng có thể làm xói mòn bờ suối
và gây hại đến môi trường sống
của cá và động vật hoang dã.

Những gì xảy ra tại lưu vực sông
sẽ tác động đến chất lượng nước và điều
kiện môi trường sống tại hồ Sammamish,
hồ Washington, và cuối cùng là toàn khu
vực Puget Sound.

Phương án hành động được khuyến
nghị từ kế hoạch là gì?
Kế hoạch quản lý lưu vực sông sẽ đề xuất các hành động cho
thành phố theo bốn mục.
Các dự án, như kiểm soát và xử lý nước mưa chảy từ đường
phố trước khi đi vào sông suối.
Chương trình, chẳng hạn như hỗ trợ những ai sống gần sông
suối nên quan tâm hơn đến dòng chảy cũng như loại bỏ các
vật cản để cá có thể di chuyển dễ dàng xuyên qua luồng nước.
Chính sách hoặc quy định, ví dụ ưu đãi dành cho nhà phát
triển hoặc chủ đất để xây dựng tiện ích giúp làm sạch dòng
chảy trước khi đi vào sông suối.
Tích cực duy tu, như quét dọn đường phố nhiều hơn để ngăn
chặn các chất ô nhiễm đi vào sông suối.

Tích cực tham gia và góp phần cải tạo sự trong
lành của sông suối

Quý vị có biết?

Sau đây là vài cách để giúp chúng tôi phát triển kế hoạch
hiệu quả nhằm cải thiện hệ thống sông suối trong hiện tại
và tương lai:

Bellevue có hơn 80
dặm sông suối, là ngôi
nhà của cá hồi cùng
nhiều loài cá và động
vật hoang dã khác.

Truy cập trang web Engaging Bellevue:
EngagingBellevue.com/watershed-management
Xem video để hiểu thêm và tìm cách giúp đỡ chúng
tôi hình thành kế hoạch.
Thực hiện bài khảo sát ngắn trước ngày 30 tháng 8
để giúp chúng tôi lập kế hoạch vì hệ thống sông
suối trong lành hơn.
Tìm hiểu thêm về các sự kiện sắp tới và đăng ký
nhận cập nhật qua email.

Điều gì sẽ diễn ra?

Liên lạc

• Mùa hè 2021: Tìm hiểu kế hoạch và thực hiện khảo sát.

watershedplan@bellevuewa.gov

• Mùa hè 2022: Đánh giá các yếu tố sơ thảo cho bản kế
hoạch và cho ý kiến về các ưu tiên trong đầu tư của
Thành phố.

Để có các định dạng thay thế, thông dịch viên, hoặc yêu cầu hỗ trợ phù
hợp, vui lòng gọi điện thoại trước ít nhất 48 giờ đến số 425-452-5215
(thoại) hoặc email jguthrie@bellevuewa.gov. Đối với các khiếu nại liên
quan đến việc hỗ trợ, vui lòng liên lạc người phụ trách bộ phận ADA/
Title VI – thành phố Bellevue, theo số 425-452-6168 (thoại). Nếu Quý vị
là người khiếm thính hoặc khó nghe rõ, hãy quay số 711. Tất cả các cuộc
họp đều có hỗ trợ cho người sử dụng xe lăn.

