
The City of Portland ensures meaningful access to City programs, services, and activities to comply with Civil Rights Title VI 
and ADA Title II laws and reasonably provides: translation, interpretation, modifications, accommodations, alternative formats, 
auxiliary aids and services. To request these services, contact 503-823-2525, City TTY 503-823-6868, Relay Service: 711.

503-823-2525 (Translation and Interpretation)   |   Traducción e Interpretación    |   Biên Dịch và Thông Dịch  |  अनुवादन तथा 
व्याख्या    |   口笔译服务  |  Устный и письменный перевод  |  Turjumaad iyo Fasiraad    |   Письмовий і усний переклад  |  
Traducere și interpretariat  |   Chiaku me Awewen Kapas

FREE STREET TREES
from Portland Parks & Recreation’s Urban Forestry and  

Portland’s Tree Planting and Preservation Fund

freetrees@portlandoregon.gov   | 503-823-4025   | portland.gov/FreeStreetTrees

Trồng cây ven đường bên cạnh tài sản của bạn.

NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2022 
 
Công viên & Giải trí Portland (PP&R) sẽ trồng cây xanh miễn phí bên cạnh khu nhà được liệt kê ở 
trên từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Cây xanh sẽ được trồng ở phần đường công 
cộng giữa lề đường và vỉa hè. Khu vực này là tài sản của Thành phố. Các vị trí được đánh dấu 
trên lề đường bằng sơn trắng. Các trang web đã được chọn để tránh xung đột tiện ích và cung 
cấp khoảng cách giữa các cây là 20-25 feet.

PP&R sẽ trồng, tưới nước và chăm sóc cây cho đến hết tháng 10 năm 2025. Sau thời gian này, 
chủ sở hữu bất động sản liền kề sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng cây cối tiếp theo tại Portland 
Mã thành phố 11.60.060.A.2.a.

Tại sao chúng ta trồng cây? Khu phố này có nhu cầu cao về tán cây bổ sung. Cây xanh đường 
phố được lựa chọn cẩn thận cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm bóng mát, làm mát, giảm ô nhiễm 
không khí và tiếng ồn, hấp thụ nước mưa, khu phố đi bộ nhiều hơn, giao thông chậm hơn tốc 
độ, giảm căng thẳng và vẻ đẹp. Cây được tài trợ bởi Portland’s Tree Planting và Quỹ Bảo tồn, 
được sử dụng để trồng cây để bù đắp cho những cây bị loại bỏ trong quá trình phát triển tài sản 
và các tình huống khác.

Để nhận cây đường phố miễn phí, không cần thực hiện hành động nào. Nếu bạn không từ  
chối vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022, cây cối sẽ được trồng bên cạnh tài sản được liệt 
kê ở trên.

Để từ chối cây xanh trên đường phố, chủ sở hữu bất động sản phải liên hệ với  
PP&R Urban Clinical trước Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022.

Để biết thêm thông tin hoặc từ chối, vui lòng truy cập trực tuyến của chúng tôi tại  
portland.gov/FreeStreetTrees, gửi email đến freetrees@portlandoregon.gov, hoặc gọi  
503-823-4025. 
 
PORTLAND PARKS & RECREATION 
URBAN FORESTRY

Không gian trồng cây được đánh dấu bằng sơn trắng 
trên lề đường trước cửa nhà.

Phần đường công cộng trồng cây xanh được lựa chọn 
cẩn thận với cọc và lớp mùn phủ trong năm 2022.


