
ཉ་ཤ་ག་ཅིི་ཟེེར་མིི་འདིི་ཟེ་དིགོཔ རྐྱ? ཉ་ཤ་ག་ཅིི་ཟེེར་མིི་འདིི་ཟེ་དིགོཔ རྐྱ? 
Slough ནང་ལས་བཟུང་མིི་ཉ་ག་ར་ཟླཝ་རེ་ནང་རུས་མིེདི་ཉ་ཤའི་བཞེེས་སྒོོ་ཟླཝ་རེ་ནངཚར་

གཉིས་རྐྱངམི་གཅིིག་ཟེ་དིགོ།་འོག་ལུ་བཀོོདི་འདིི་ཡོོདི་པའི་གཤམི་གསལ་ལྟར།

ཉེན་ཁ་སྦོོམི་ག་ལུ་རང་འོང་?ཉེན་ཁ་སྦོོམི་ག་ལུ་རང་འོང་?
• ཨམི་སྲུ་ ཨ་ལུ་ཆགས་ནི་ཨིན་མིི་ཚུ།

• མིངལ་ནང་གི་ཨ་ལུ་ བྱིིས་པ་ དིེ་ལས་གཅིེས་སྐྱོོང་

འབདི་མིི་ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ ཨ་ལུ་ལོ་གྲངས་ ༦ ལས་

ཉུངམི་འབདི་མིི་ཚུ་གིས་

• Columbia Slough ནང་ལས་ ཉ་དིེ་ཚུ་

ལེ་ཤ་ཟེ་བ་ཅིིན་ཉེན་ཁ་ཡོོདི

PCBs དིང་ནདི་འབུབ་དིེ་ཚུ་དིང་ནདི་འབུབ་དིེ་ཚུ་

གིས་བཙོོག་པ་བཟེོ་ཡོོདི་པའི་ ཉ་གིས་བཙོོག་པ་བཟེོ་ཡོོདི་པའི་ ཉ་

ཚུ་ཟེ་བ་ཅིིན་ གཟུམིས་ཁམིས་ལུ་ ཚུ་ཟེ་བ་ཅིིན་ གཟུམིས་ཁམིས་ལུ་ 

ག་དི་ེསྦོ་ེརང་གནདི་པ་འབྱུང་འངོ་?ག་དི་ེསྦོ་ེརང་གནདི་པ་འབྱུང་འངོ་?
• ཨ་ལུ་ཚུ་གི་ གནའ་དུས་ཀྱིི་ཀླདིཔ་དིང་ དིབང་

རྩའི་རིམི་ལུགས་ལུ་གནོདི་འོང་།

• སྐྱོེ་འཕེེལ་ཅིན་དིང་ནདི་ཐུབ་ཀྱིི་ གཟུགས་ཁམིས་

ལུ་གནདི་འོང་

 •  ཀོེན་སར་གྱིི་ཉེན་སྤེེལ་འོང་ 

• ཚིལ་རྫས་ཀྱིི་གནས་ཚདི་ཡོར་སེང་འགྱིོ་འོང་ ཡོང་ན་ ཉམིས་ཚདི་ལས་བརྒལ་རྒྱགས་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོོ
Large-scale sucker

Slough ནང་ལས་བཟུང་མིི་ཉ་ག་ར་ཟླཝ་རེ་ནང་

རུས་མིེདི་ཉ་ཤའི་བཞེེས་སྒོོ་ཟླཝ་རེ་ནང་ཚ་རེ་ཟེ་དིགོ།་

འོག་ལུ་བཀོོདི་འདིི་ཡོོདི་པའི་གཤམི་གསལ་ལྟར།

རུས་མེད་ཉ་ཤྱངམ་གཅིག།

ཟླཝ་རེ་ལུ་ཚར་རེ།

Columbia Slough ག་ིཉ་ཚུ་ཡོང་ཅིནི་ཟེ་ག་ིཉ་ཚུ་ཡོང་ཅིནི་ཟེ་

ན་ིལུ་གནདོི་ཅིན་ཨནིམི་འངོ།ན་ིལུ་གནདོི་ཅིན་ཨནིམི་འངོ།

ཉ་འདི་ི བཅུདི་ཡོདོི་པའ་ིཟེས་ལེགས་ཤམོི་ཅིགི་ཨནི། ཨིན་
རུང་ ཀོ་ོལམོི་བ་ིཡོ་ ས་ོལཊོ་ནང་ཡོདོི་པའ་ིཉ་ཚུ་ རྫས་སྦྱོརོ་ 
དིཔརེ་ན་ པ་ོལ་ིཀོལོ་ར་ིན་ེཊེཊ་(PCBs) དིང་ པར་ཨནེཌ་པར་ཨནེཌ་
པ་ོལ་ིཕུ་ལ་ོཀོལེ རྫས་སྦྱོརོཔ་ོལ་ིཕུ་ལ་ོཀོལེ རྫས་སྦྱོརོ(PFAS) ཚུ་གསི་བཙོགོ་པ་
ཞུགས་ཡོདོིཔ་འངོ་། Oregon གསོ་བའ་ིདིབང་འཛིནི་ 
(OHA)ག་ིསྣོནོ་འབདི་མི་ིདིང་འཁྲིལིཝ་དི་slough 
ནང་ལས་འཛུང་མི་ིརུས་མིདེི་ཉ་ཤ་ མིངམི་སྦོ་ེམེིན་པ་ཟླཝ་
ར་ེནང་ཚ་ར་ེཟེ་དིག།ོ་ཤགོ་ནང་བཀོདོི་དི་ོབཟུམི་སེྦོ་ཉ་ག་ིམི་
ཚུ་བཏོནོ་བཏོང་སྦོ་ེཧིངི་སང་ས་དིགཔོ་ཨནི།

ཉ་རིག་པ་ཅིན།ཉ་རིག་པ་ཅིན།  
ཉེན་ཁ་མིེདིཔ་སྦོེ་ཟེ།ཉེན་ཁ་མིེདིཔ་སྦོེ་ཟེ།

Fish Smart. 
Eat Safe.

ཉེན་བརྡ།ཉེན་བརྡ།

Black Crappie / ཉ་གནགཔ ཉ་གནགཔ

Sunfish / ཉིན་ཉཉིན་ཉ

Carp / གཙོང་ཉགཙོང་ཉ

Bluegill / སྣོོདི་ཀྱིི་ཉསྣོོདི་ཀྱིི་ཉ

Largemouth Bass / ཉ་ཁ་སྦོོམིཉ་ཁ་སྦོོམི

 (OHA) Oregon གསོ་བའི་དིབང་འཛིིན་གི གསོ་བའི་དིབང་འཛིིན་གི Columbia Slough ནང་ལུ་ཡོོདིཔ་པའི་ཉའི་སྟོོན་འདིི་སྤྱིི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་དུས་མིཐུན་མིཛིདི་ནུག།ནང་ལུ་ཡོོདིཔ་པའི་ཉའི་སྟོོན་འདིི་སྤྱིི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་དུས་མིཐུན་མིཛིདི་ནུག།

Columbia Slough
Kelley Point Park

Kelley Point གླིིང་གགླིིང་ག

Marine Drive

Columbia Blvd

Columbia River / Columbia གཙོང་ཆུ

Willamette River / Willamette གཙོང་ཆུ

Blue &
Fairview

Lakes / མིཚོམིཚོ

Bybee & Smith  

Lakes / མིཚོམིཚོ

Portland Airport /  

Portland རྒྱལ་ སྤྱིིའི་གནམི་གྲུ་ཐང་རྒྱལ་ སྤྱིིའི་གནམི་གྲུ་ཐང་



Columbia Slough ཉའི་གྲོས་སྟོོནཉའི་གྲོས་སྟོོན
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Slough ནང་ལས་ ཉ་ཟེ་བ་ཅིིན་ གཤམི་གྱིི་རིམི་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ:ནང་ལས་ ཉ་ཟེ་བ་ཅིིན་ གཤམི་གྱིི་རིམི་པ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ:
• བཙོོག་པ་དིེ་ཚུ་ཡོང་ མིགུ་ཏོོ་  ཤ་ཕྲའི་ ཕེོའི་ནང་ དིང་ ཕེོའི་

ཚི་ལུ་ ཡོོདིཔ་ལས་ འདིི་ནང་ཡོོདི་པའི་ཡོན་ལག་ཚུ་  བཏོོག་

ཞེིནམི་ལས་བཀོོ་གཏོང་དིགོ།

• འཇམི་འོདི་ཅིན་གྱིི་ཡོན་ལག་རྐྱངམི་ཅིིག་ཟེ།

• འཇམི་འོདི་ཅིན་གྱིི་ཉའི་ཡོན་ལག་འདིི་ མིེ་ནང་བསྲེེག་ ཤ་

མིེར་གཏོང་ནི་ བསྲེེག་ནི་དིང་ རླངསམི་ (ཤ་དིང་ཚི་ལུ་

མིེདིཔ་འབདི) ནང་གཏོང་ནི་དིང་ ཚི་ལུ་ འཛིག་བཅུག་དིགོ

• Slough ནང་ཡོོདི་པའི་ཉ་ཚུ་ མི་བཙོོ་བ་ཟེ་ནི་མིི་འོང་།

• འཛིག་ཡོོདི་པའི་ཚི་ལུ་ཚུ་གཙོོ་ནི་དིང་ ཟེ་ནི་མིི་འོང་།

མིཛིོདི་ཁང་ནང་འབག་བཞེག་མིི་ཉ་ཚུ་མིཛིོདི་ཁང་ནང་འབག་བཞེག་མིི་ཉ་ཚུ་

ཉེན་སྲུང་ཅིན་སྦོེ་ཟེ་བཏུབ་ག?ཉེན་སྲུང་ཅིན་སྦོེ་ཟེ་བཏུབ་ག?
མིཛིོདི་ཁང་ནང་བཙོོང་མིི་ཉ་ཚུ་དིངུལ་ཆུ་

PCBsདིང་གཞེན་དུག་ཅིན་གི་རྫས་ཚུ་ཡོོདིཔ་མིེདིཔ་ཤེས་ནི་གི་དིོན་ལས་Oregonགསོ་བའི་དིབང་འཛིིན་གྱིི་ཡོོངས་འབྲེེལ་ཁ་བྱིང་  
www.healthoregon.org/fishadv ནང་ཤེས་ཚུགས།

ཚི་ལུ་བཏོག་གཏང

ཁར་ལས

ཕོའི་ཚི་ལུ་བཏོག་གཏང་

ཤ་བཏོག་གཏང་

ཉའི་ཟུར་བྲག་ནང་ཡོད་པའི་ཚི་ལུ་

གི་ས་ཁོངས་ཚུ་བཏོག་གཏང་

ང་གིས་ ང་རའི་གཟུགས་ཁམིས་ལུ་ཉེན་ཁ་མིེདིཔ་ག་ང་གིས་ ང་རའི་གཟུགས་ཁམིས་ལུ་ཉེན་ཁ་མིེདིཔ་ག་

དིེ་འབདི་བཟེོ་ཚུགས?དིེ་འབདི་བཟེོ་ཚུགས?

•  Slough ནང་གི་ཉ་ཤ་ཚུ་ཟླཝ་གཅིིག་ནང་སྣོོན་དིང་འཁྲིིལ་ཟེ་དིགོཔ་ཨིན།གདིོང་

ཤོག་གི་ཐིག་དིམིརཔ་ནང་བཀོོདི་བཟུམི་སྦོེ། ལོ་ན་སྨིིན་པ་ཚུ་གི་བཞེེས་སྒོོ་

འདིི(8ཨའུནས)མིི་ཁོ་ར་གྱིི་ལགཔ་གི་སྦོོམི་ཆུང་དིང་ཚདི་ཡོང་ན་ཕེོ་ཚོདི་འཁྲིིལཝ་

དི་ཏོ་སིའི་བུངས་གཉིས་ཀྱིི་སྦོོམི་ཆུང་དིང་ཚདི་ཟེ་དིགོ། ན་ཆུང་དིང་ཨོ་ལུ་ཚུ་སྐལཝ་

ཉུང་སུ་སྦོེ་ཟེ་དིགོ།

• Slough ནང་ལས་ཉ་ཟེ་བ་ཅིིན་ ཉ་ཆུང་ཀུ་དིང་ ན་ཆུང་ཚུ་ཟེ་དིགོ།

• ག་དིེམི་ཅིིག་སྦོེ་ཁྱོོདི་ལུ་ཉ་བྱིིན་པ་ཅིིན་ཡོང་ན་མིཛིོདི་ཁང་ནང་ལས་མི་ཉོཝ་ལས་ཉ་

འདིི་ག་ཏོེ་ལས་ཨིན་འབྲེི་དིགོ།

A

A

A

A

བཞེས་སྒོའི་ཚད་འདི་རུས་མེད་ཉ་ཤ,8ཨའུནས་(་གཱརམ་226.796 

ལྗིད་ཚད)་དང་འདྲན་འདྲ་ཡང་ན་

ལགཔ་གི་སྦོམ་ཆུང་དང་ག་ཚད་ཡང་ན

ཏ་སིའི་བུངས་གཉིས་ཀྱི་སྦོམ་ཆུང་དང་ག་ཚད།
80160

8 ཨའུནས(གཱརམ་226.796 

ལྗིད་ཚད་དང་འདྲན་འདྲ)

4ཨའུནས 

(གཱརམ113.398ལྗིད་ཚད་འདྲན་འདྲ)

160 པ་འུནཌ། 80 པ་འུནཌ།

ཁྱོད་རའི་བཞེས་སྒོ་འདི་ཁྱོད་རའི་གཟུགས་སྦོམ་ཆུང་ལུ་རག་ལས།

བརྡ་དིོན་ཁ་གསལ་གྱིི་དིོན་ལུ་བརྡ་དིོན་ཁ་གསལ་གྱིི་དིོན་ལུ་

Oregon གསོ་བའི་དིབང་འཛིིན  - ཉའི་གྲོས་སྟོོན་དིང་ཟེ་ཐངས་ལམི་སྟོོན: www.healthoregon.org/fishadv

Portland ཁྲིོམི་སྡེེ - རང་བཞེིན་གནས་སྟོངས་ཀྱིི་ཞེབས་ཏོོག་ཡོིག་ཚང་ - Columbia Slough ཉའི་གྲོས་སྟོོན:   

www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

ཉ་ཤ་ག་ཅིི་ཟེེར་མིི་འདིི་ མིངམི་འབདི་ཉ་ཤ་ག་ཅིི་ཟེེར་མིི་འདིི་ མིངམི་འབདི་

ཟེ་དིགོཔ་སྨིོ?ཟེ་དིགོཔ་སྨིོ?  
སེལ་མིོན དིང་ ཨིསི་ཊིལ་ཧིེཊི 

གི་ཉ་ཚུ་ཟེ་དིགོ། ཨ་ནི་ ཉ་དིེ་

ཚུ་ Slough ནང་ལུ་དུས་ཡུན་

ཐུང་ཀུ་རྐྱངམི་ཅིིག་སྡེོདིཔ་མི་ཚདི་ མིང་ཤོས་ར་

རྒྱ་མིཚོ་ནང་ལུ་སྡེོདི་ཡོོདིཔ་ལས་བཙོོག་པ་ཡོང་

ཉུང་སུ་འབདི་འོང་།

ཉ་ཟུང་ནི་གི་ས་གནས་ཉེན་ཁ་མིེདི་ཉ་ཟུང་ནི་གི་ས་གནས་ཉེན་ཁ་མིེདི་

མིི་ཡོོདི་ག?མིི་ཡོོདི་ག?
ཡོདོི།་མིཚ་ོནང་ལུ་ འགྱི་ོམི་ིཉ་དི་ེཚུ་ལུ་ བཙོགོ་པ་

ཉུངམི་འབདི་འངོ་། Columbia, Clackamas 

དིང་ Sandy བྱིམེི་ཆུ་ག ིགཙོང་ཆུ་ མིཐའ་མིའ་ི

མིཚ་ོདིང་ ཆུ་མིཛིདོི་ནང་ལུ་ ཉ་ཟུང་པ་ཅིནི་ ཉནེ་ 

ཁ་ཉུངམི་འབདི་འངོ་། ས་ཁངོས་གཞེན་ཚུ་ནང་ 

ཉ་ཟུང་པ་ཅིནི་གཞེན་ཉའ་ིགྲསོ་སྟོནོ་དི་ེཚུ་ ཉ་

མི་ཟུང་བའ་ིཧི་ེམིར་ གཤམི་གསལ་གྱི་ིཁ་བྱིང་ 

www.healthoregon.org/fishadv

བལྟ་ཞེབི་འབདི་གནང་།

OK

མིཐའ་འཁོར་ཞེབས་ཏོོག་ལས་སྡེེ་འདིི་ དིོན་ཁུངས་ཡོོདི་པའི་གོ་སྐབས་བྱིིན་ནི་ནང་ ཁས་ལེན་འབདི་དིེ་ཡོོདི། སྐདི་སྒྱུར་དིང་ དིོན་འགྲེལ་ བསྒྱུར་བཅིོས་ འགྲིགས་འཇགས་ ཡོང་ན་ ལྷན་ཐབས་ཀྱིི་གྲོགས་རམི་གཞེན་མིི་ཚུ་

གི་དིོན་ལུ་ བརྒྱུདི་འཕྲིན་ཨང་ 503-823-7740  དིང་ Oregon Relay Service 711 ནང་འབྲེེལ་བ་མིཛིདི་གནང་། 
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