�រ�ត់ េដីមេឈី
៣. �រ�ត់
ចុងេ��យ

២. �រ�ត់�េលី ក
ទីពីរ (�ត់ែផ�ក
�ងេលី )

�រ�ត់េដីមេឈី

១. �រ�ត់ដំបូង
២. �រ�ត់
�េលី ក
ែផ�ក�ងេ��ម)
៣. �រ�ត់ (�ត់
ទីពីរ (�ត់ែផ�ក
ចុងេ��យ
�ងេលី
ទុកគល់ ែមកេឈី
េ� )
�ប់ េដី ម (កុំ�ត់)

រ�ក�យ�មួ យនឹ ងេដី មេឈី ថី �របស់ អ�ក!

កំ ណត់ សំ�ល់ ក�ុង�រ ៖ំ
�លបរ�េច�ទ ៖ំ

រ�ក�យ�មួ យនឹ ងេដី មេឈី ថី �របស់ អ�ក!
េដី មេឈី របស់ អ�ក៖

កំ ណត់ សំ�ល់ ក�ុង�រ ៖ំ

�លបរ�េច�ទ ៖ំ
១. �រ�ត់ដំបូង

}

�ត់ េចញែតែមក�ងែដលខូ ច(�ត់
និ ង
ក�ុងរយៈេពល
ែផ��ក់
ក�ងេ��ម)
៣ ��ដ
ំ ំ បូងប៉ុ េ � ះ ទុកគល់ែមកេឈីេ�
�ប់ េ�ពមិ
ដី ម (កុំ�ន
ត់�ត�
) វ�នែណ�ំេទក�ង
�រ�ត់េចញេដី ម�ីេ�ភ័ណ
ុ
អំឡុងេពលេនះ។ សូមេមី លដ ��ម�ងេលី និងធន�ន
�ងេ��មេដី ម�ីទទួល�នបេច�កេទស�ត់ែដល�តឹម�ត�វ
ឬ�ក់ទងអ�កជំ �ញៃ�ពេឈី េ�ក�ងទី�ក �ងរបស់ អ�ក
�ត់ េចញែតែមក�ងែដលខូ ចនិុ ង�ក់ ក�ុងរយៈេពល
(DCR Urban Forester)។
៣ ��ដ
ំ ំ បូងប៉ុ េ � ះ
�រ�ត់េចញេដី ម�ីេ�ភ័ណ�ពមិ ន�ត�វ�នែណ�ំេទក�ង
ុ
ធន�នសំ �ប់ ែថរក េដី មេឈី
អំឡុងេពលេនះ។ សូមេមី លដ ��ម�ងេលី និងធន�ន
ចូលេមី លេគហទំព័ររបស់ េយី ង េដី ម�ីទទួល�នតំណ��ប់
�ងេ��មេដី ម�ីទទួល�នបេច�កេទស�ត់ែដល�តឹម�ត�វ
េ�នឹ ង�រែណ�ំដ៏�ន�បេ�ជន៍ របស់ អ�កជំ �ញ
ក �ងរបស់ អ�ក
ឬ�ក់ទងអ�កជំ �ញៃ�ពេឈី េ�ក�ងទី
ុ េ�ដី
ៃ�ពេឈី គន�ឹះ និ ងព័ត៌�នៃន�រែថ�ំ
មេឈី ដូច�៖
(DCR Urban Forester)។
https://www.maurbancanopy.org/treeធន�នសំ �ប់ ែថរក េដី មេឈី
care-resources/
ចូលេមី លេគហទំព័ររបស់ េយី ង េដី ម�ីទទួល�នតំណ��ប់
េ�នឹ ង�រែណ�ំដ៏�ន�បេ�ជន៍ របស់ អ�កជំ �ញ
ៃ�ពេឈី គន�ឹះ និ ងព័ត៌�នៃន�រែថ�ំេដី មេឈី ដូច�៖
https://www.maurbancanopy.org/treecare-resources/

Trees are Good –“Tree Owner Information”
Trees are Good – “Pruning Young Trees”
DCR Urban & Community Forestry – “Fact Sheets”
US Forest Service – “Tree Owner’s Manual”
Arbor Day Foundation – “Video Resources”

េដី មេឈី របស់ អ�ក៖

��ប់ េយី ងពីអ�ីែដលអ�កយល់ េឃីញ៖
maurbancanopy.org/feedback
សូមចង�ំ� �ត�វេ��ចទឹកេដី មេឈី របស់ អ�កេ យ
�នរយៈេពល ២��ប
ំ ��ប់ ពី�!ំ
ព័ ត៌�នទំ �ក់ ទំនងរបស់ អ�កជំ �ញៃ�ពេឈី េ�
��ប់ េយី ងពីអ�ីែដលអ�កយល់ េឃីញ៖
ក�ុងទី �ក �ង (DCR Urban Forester)៖
maurbancanopy.org/feedback

សូមចង�ំ� �ត�វេ��ចទឹកេដី មេឈី របស់ អ�កេ យ
�នរយៈេពល ២��ប
ំ ��ប់ ពី�!ំ

� ី ព័
ត៌�នទំthe
�ក់Gateway
ទំនងរបស់
អ�កេធ�
ជំ �
ញៃ�ពេឈី
េ� និង
កម�វធ
Greening
Cities
យទី�ក �ងេផ�ងៗ
ី �រ�មួ
ៃដគូមិនរក��ក់
ល��ន�េ�ចី
ន ក�ងកិ
ុ Urban
ុ ច�ស�មបស�ម�ល
ក�ុងទីច�ំេកណញេ�ក�
Forester)៖
�ង (DCRងមូ
�មួយ�យក��ន��របស់ រដ� ែដលស�ិតេ�េ��ម�រ��ល័ យ�បតិបត�ិៃន
�មពលនិ ងកិច��របរ���ន៖

� ី Greening the Gateway Cities េធ�ី�រ�មួយទី�ក �ងេផ�ងៗ និ ង
កម�វធ
ៃដគូមិនរក��ក់ចំេណញេ�ក�ងមូ
ុ ល��ន�េ�ចី ន ក�ងកិ
ុ ច�ស�មបស�ម�ល
�មួយ�យក��ន��របស់ រដ� ែដលស�ិតេ�េ��ម�រ��ល័ យ�បតិបត�ិៃន
DCR Urban & Community
Charles D. Baker, Jr., Governor
�មពលនិ ងកិច��
របរ��
ន៖ Lt. Governor
Forestry Program
Karyn
E.� Polito,
251 Causeway St, Ste. 900
Boston, MA 02114
(617) 626-1250
www.mass.gov/dcr

Kathleen A. Theoharides,
Secretary, EEA
Jim Montgomery,
Commissioner, DCR

�រែណ�អ
ំ ំ ពី�រែថ�េំ ដីមេឈី
េរ�នពីរេប�បេ��ចទឹក េ�យកេម�ចេឈី
�រ�រ និ ងែថរក េដី មេឈី ែដលេទីបនឹ ង
របស់
�ក!
�រែណ�អ
េំ ដីមេឈី
ំ �ំំ ព
ី �អរែថ�
េរ�នពីរេប�បេ��ចទឹក េ�យកេម�ចេឈី
�រ�រ និ ងែថរក េដី មេឈី ែដលេទីបនឹ ង
�ំរបស់ អ�ក!

�យក��នអភិរក�និ ង�រកំ�ន�
(Department of Conservation & Recreation)
សហគមន៍ ៃ�ពេឈី និងទី�ក �ង
(Urban & Community Forestry)
� ី េធ�ីេ យ�ចក��រទី�ក �ង�នពណ៌ៃបតង
កម�វធ
(Greening the Gateway Cities Program
� ី របស់ េយី ង សូមចូលេមី ល
ស��ប់ ព័ត៌�នបែន�មអំពីកម�វធ
�យក��នអភិរក�និ ង�រកំ�ន�
េ�េលី អុីនធឺ េណត�មរយៈេគហទំព័រ
(Department of Conservation & Recreation)
maurbancanopy.org
សហគមន៍ ៃ�ពេឈី និងទី�ក �ង
(Urban & Community Forestry)

�រែថរក េដី មី មេឈី
ថី �
�រែថរក
�រែថរក េដ
េដីមេឈ
េឈី ថី ថី � ី �

�រេ��ចទ
�រេ��ចទឹ កឹ ក

�រ
ដី
�រ កក់ ក់ កេម�
េម�ចចេឈ
េឈី េ�យេល
ី េ�យេលី ី ដី
ក់ កេម�ចេឈី �
េម�ហ
ចេឈី
រង�ងក់់ កក�ុងទំ
ំ 3’ �
រង�ង់ក�ុងទំ ហំ 3’

េ��ចទឹ កេ�យេដី មេឈី នីមួយៗ ម�ងក�ុងមួ យស��ហ៍
េ��ចទឹ កេ�យេដី មេឈី នីមួយៗ ម�ងក�ុងមួ យស��ហ៍
�មួ យទឹ ក 15 ��លិ ន (gallons)
�មួ យទឹ ក 15 ��លិ ន (gallons)
េ��ចទឹកឱ��នញឹក�ប់ �បសិ នេបី �ស�តុេ��និ ង
េ��ចទឹកឱ��នញឹក�ប់ �បសិ នេបី �ស�តុេ��និ ង
ស�ួត។ ឧបករណ៍េ��ចេ��និ ងទឹកេភ��ងមិ ន�គប់ ��ន់ េទ
ស�ួត។ ឧបករណ៍េ��ចេ��និ ងទឹកេភ��ងមិ ន�គប់ ��ន់ េទ
េ��ះ�ដល់
�តឹមែត ពីរឬបី អុីញ (inches) ៃនែផ�ក�ងេលី
េ��ះ�ដល់ �តឹមែត ពីរឬបី អុីញ (inches) ៃនែផ�ក�ងេលី
ី
របស់ ដែតប៉ុេ��ះ។ ឬសេដី មេឈី �ត�វ�រ�ស�បយកទឹកេ យ
របស់ ដីែតប៉ុេ��ះ។ ឬសេដី មេឈី �ត�វ�រ�ស�បយកទឹកេ យ
�នេ��។
�នេ��។
េ��ចទឹ កយឺ តៗ
េ��ចទឹ កយឺ តៗ
េ��ចទឹកេ យ�នយូរ និ ងយឺ តៗ េធ�ីេ យទឹក��បចូល
េ��ចទឹកេ យ�នយូរ និ ងយឺ តៗ េធ�ីេ យទឹក��បចូល
េ��េ�ក�ងដី
េដី ម�ីេ យេដី មេឈី ចដុះលូត�ស់ �ន
ុ
េ��េ�ក�ងដី
េដី ម�ីេ យេដី មេឈី ចដុះលូត�ស់ �ន
ុ
រ�ង�ំ និ ង�ន�បព័ន�ឬសរ�ង�ំ។
រ�ង�ំ និ ង�ន�បព័ន�ឬសរ�ង�ំ។
េ��ចទឹ ក�ប�ំស��ហ៍រយៈេពល ២ �� ំ
េ��ចទឹ ក�ប�ំស��ហ៍រយៈេពល ២ �� ំ
�ប់ េផ�ីមេ��ចទឹកេ�និ �ឃរដូវ (Spring) ប��ប់ ពីដី�ន
�ប់ េផ�ីមេ��ចទឹកេ�និ �ឃរដូវ (Spring) ប��ប់ ពីដី�ន
�ព�តសុស។ បន�េ��ចទឹក�ល់ ស��ហ៍រហូតដល់ ដីកករ�ង
�ព�តសុស។ បន�េ��ចទឹក�ល់ ស��ហ៍រហូតដល់ ដីកករ�ង
េ�រដូវរ� (Winter)។ អំឡុងេពលេនះ ��បែហល�
េ�រដូវរ� (Winter)។ អំឡុងេពលេនះ ��បែហល�
�ប់ ពីែខេម�ដល់ ែខវ�ចិ �
� ។
�ប់ ពីែខេម�ដល់ ែខវ�ចិ �
� ។

�រ�រ�រ
�រ�រ�រ

ទុកកេម�ចេឈី េ�
ទុចំ
ក�
កេម�
េឈី េ�
យច3’’
ចំ �យ 3’’

� ី ��ស� 3-3-3 េ�េពលេ�យកេម�ចេឈី េលី ដី
េ�បី វធ
� ី ��ស� 3-3-3 េ�េពលេ�យកេម�ចេឈី េលី ដី
េ�បី វធ
េ�យកេម�ចេឈី 3 អុីញ (inches) ក�ងចំ
�យ 3 អុីញ
េ�យកេម�ចេឈី 3 អុីញ (inches) ុក�ងចំ
3 អុីញ
ុ �យ
(inches) ពីគល់ េឈី និ ង �រង�ង់ែដល�នទំ
ហំ 3ហ�ូត
់
(inches) ពីគល់ េឈី និ ង �រង�ងែដល�នទំហំ 3ហ�ត
(foot)។ កេម�ចេឈី �ងរង�ង់ែដល�នកំពស់ �បេនះ នឹូងជួយ
(foot)។ កេម�ចេឈី �ងរង�ង់ែដល�នកំពស់ �បេនះ នឹ ងជួយ
រក ទឹក បេង�ីត�រ�តុសរ��ង� និ ងទប់ ��ត់�រដុះេ��។ ជី
រក ទឹក បេង�ីត�រ�តុសរ��ង� និ ងទប់ ��ត់�រដុះេ��។ ជី
មិ ន�ត�វ�នែណ�ំេ យេ�បី េ�ះេទ។
មិ ន�ត�វ�នែណ�ំេ យេ�បី េ�ះេទ។
កុំ េំ �ក�ុងកែន�ងែដល�នកេម�ចេឈី
កុំ េំ �ក�ុងកែន�ងែដល�នកេម�ចេឈី
ប�ម �ងទុកកែន�
ងេនះស��ប់ ែតឬសេឈី ប៉ុេ��ះ។ រក កែន�ង
ប�ម �ងទុកកែន�ងេនះស��ប់ ែតឬសេឈី ប៉ុេ��ះ។ រក កែន�ង
េ�ះកុំេ យ�នេ�� �� និ ងវល�� េដី ម�ីកំុេ យ�ន�រដុះ
េ�ះកុំេ យ�នេ�� �� និ ងវល�� េដី ម�ីកំុេ យ�ន�រដុះ
�បែជង��។
�បែជង��។
សូមកុំយល់ �ចលំ កង�រេ�យ
�ុ
សូចមេឈី
កុំយេល់ �យគរដូ
ចលំ កង�រេ�យ
�ុ ចភ�ំេភ�ីង េនះ
កេម�
កេម�
ច
េឈី
េ
យគរដូ
ចភ�ំេភ�
�កំហុសទូេ�ក�ង�រេរ�បចំ
ដីីង
។ េនះ
ុ
ង�រេរ�បចំ
ដី។
�កំ
ហ
ស
ទូ
េ
�ក�
ុ
ុ
�រអនុវត�េនះ�ំឱ��ន�ររលួ
យ
�រអនុ
វ
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