
  LAKE HILLS GREENBELT &  مقررات باغ
CROSSROADS PAR 3 PARK

باغ از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب باز است.. 	

قبل از شروع هر کاری در باغ، هر باغبان باید با رعایت حق فسخ، کامالً ثبت نام شده و توافق نامه باغ را . 	  .	
امضا کرده باشد.  مدت اجاره باغ ها از 1 ژانویه – 31 دسامبر است.

هر باغبان مسئول نگهداری و مراقبت از باغچه خود است.  مسئولیت آبیاری، وجین، برداشت محصول، و . 	
کلیه امور دیگر مربوط به نگهداری از باغ همگی بر عهده باغبان ثبت نام شده است. 

 باغبان ها در قبال نگهداری از ابزارهای شخصی خود مسئول هستند. هنگامی که از ابزارها، . 	
تجهیزات، و مواد باغبانی استفاده نمی شود، نباید آنها را در باغ رها کرد، به جز برای کلبه باغ تقاطع 

 )باغبان های تقاطع، برای آگاهی از مقررات کلبه باغ تقاطع، لطفاً به بند 		# رجوع کنید(.  هیچ 
انباری در باغ Lake Hills Greenbelt Ranger Station P-Patch موجود نیست. گذرگاه ها باید عاری 

از کلیه شلنگ ها، مواد، و تجهیزات باغبانی نگه داشته شوند.

اگر باغبانی قادر به مراقبت از باغچه خود نباشد، موظف است به سرپرست خود اطالع دهد. . 	

اگر باغچه ای تا 		 مه بدون مراقبت و رسیدگی رها شود، مشمول واگذاری مجدد خواهد شد.  هر باغچه ای که . 	
به مدت چهار هفته پیاپی بدون توجه و مراقبت رها شود، مجدداً واگذار خواهد شد.

استفاده از علف کش های شیمیایی، آفت کش های شیمیایی، و قارچ کش های شیمیایی مجاز نیست.  لطفاً از مواد . 	
و روش های ارگانیک استفاده کنید.

 استفاده از رنگ/نشان در باغ مجاز نیست. استفاده از چوب های آمایش شده با مواد غیرآرسنیک . 	
)آمایش شده با ACQ یا CBA( در باغ مجاز است.

شهرداری آب الزم را برای آبیاری باغچه تأمین می کند. استفاده از آب باید در کلیه مراحل تحت نظارت قرار . 	
بگیرد تا مصرف و هدررفت آب به حداقل ممکن برسد. باغبان ها مسئول تأمین شلنگ ها و آب پاش ها هستند، و 

مجاز نیستند آنها را در گذرگاه ها رها کنند. 

سطل های زباله حیاط فقط برای استفاده در باغ تعبیه شده است. ریختن کلوخ های چمنی، خاک، و سنگ . 		
در سطل های زباله حیاط مجاز نیست. به منظور جلوگیری از پر شدن بیش از حد سطل های زباله، لطفاً 

سطل های زباله پر را به بیرون از حیاط منتقل کنید، یعنی جدول حاشیه پارکینگ.

شهرداری اجازه نمی دهد که مواد و تجهیزات باغبانی/آوار و زباله ها را بیرون از باغچه خود انبار/نگهداری . 		
کنید.  اقالمی که بیرون از باغچه ها پراکنده یا انبار شده باشد به عنوان زباله دفع خواهد شد، و باغبان های 

متخلف باغچه)های( خود را از دست خواهند داد.

 گیاهانی که در باغ کاشت می شوند باید متناسب با باغچه باشند. کاشت اقالم کنترل شده یا . 		
 علف های هرز سمی )به شرح مندرج در »فهرست علف های هرز سمی ایالت واشنگتن

 )Washington State Noxious Weeds List( در باغچه ها به هیچ وجه مجاز نیست.
 باغبان ها مسئول زدودن گیاهان بیمار هستند.  
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نسبت به باغبان های همکار خود با ادب و احترام رفتار کنید، از دست اندازی به باغچه های دیگر خودداری . 		

نمایید، و از سایه انداختن گیاهان باغچه تان روی باغچه های دیگر پیشگیری کنید.  چنانچه اقالم باغبانی 
شما وارد باغچه همسایه شود، وی قانوناً مجاز است آنها را دفع کند.

باغبان ها فقط مجاز به برداشت محصول از باغچه)های( خودشان هستند.  به دلیل ماهیت عمومی باغ، . 		
شهرداری نمی تواند مسئولیتی را در قبال مفقود شدن محصوالت باغچه ها بر عهده بگیرد. در صورت مشاهده 

هر گونه خرابکاری یا سرقت، لطفاً به پلیس یا کارکنان باغ اطالع دهید.

اگر قصد ندارید طی فصل زمستان باغبانی کنید، باغچه شما باید تا 	 نوامبر زمستانی شود. برای زمستانی . 		
کردن: گیاهان یک ساله را هرس و آنها را در خاک دفن کنید یا در سطل های زباله حیاط بریزید. وقتی از 

باغچه ها استفاده نمی شود، باید روی آنها را با یک روکش باغچه، پوشال، کرباس، تور کنفی، یا مشابه آن 
بپوشانید.  اقالم استفاده نشده مثل فنس ها، تیرک  ها، ستون ها، و امثال آن باید در پایان فصل پرورش برچیده 

شوند.  برای پوشاندن باغچه ها در فصل زمستان، نمی توان از لفا ف های پالستیکی استفاده کرد. انبار کردن 
اقالم استفاده نشده در باغچه مجاز نیست.  رها کردن آوار در باغچه یا قصور در کاشت یا زمستانی کردن آن 

به از دست دادن امتیازات تمدید قرارداد منجر خواهد شد. 

کودکان فقط باید به همراه یک بزرگسال وارد باغ شوند؛ و طی مدت حضور در باغ، همواره بر آنها نظارت . 		
شود.

ورود حیوانات خانگی به باغ مجاز نیست.. 		

استفاده از هر گونه مواد دخانی اکیداً ممنوع است.. 		

هر ساله، اعالن تمدید قرارداد باغچه ها از طریق ایمیل برای باغبان های خوش سابقه فرستاده خواهد شد، مگر . 		
آنکه درخواست شیوه تماس مشخص دیگری کنند و اطالعات مربوطه را ارائه دهند.

واگذاری باغچه های جدید طبق اصل »آسیاب به نوبت« از طریق لیست انتظار ما انجام خواهد شد، و اولویت . 		
به ساکنان »بلوو« )Bellevue( و باغبان اولی ها داده می شود.

اگر افرادی در لیست انتظار باشند، با درخواست برای باغچه دوم موافقت نخواهد شد.. 		

مهلت تکمیل کارهای اداری مربوط به تمدید قرارداد و پرداخت ها تاریخ تمدید مندرج در فرم تمدید شما است.  . 		
اگر یک درخواست بورسیه را تکمیل کرده اید، لطفاً از طریق فرم درخواست خود به ما اطالع دهید.

برای باغبان های تقاطع:. 		

کلبه باغ حسب درخواست موجود است.  اقالم تأیید شده برای نگهداری در کلبه باغ فقط محدود به ابزارهای . 		
باغبانی شخصی غیر موتوری )فرقون، بیل و بیلچه، شن کش، شلنگ، دستکش، و امثال آن( است.  کودها، 

مواد شیمیایی از هر نوع، طعمه حلزون، سوخت، فراورده های نفتی، مواد گیاهی، گلدان، لباس باغبانی، 
پوتین، و امثال آن( را نمی توان در کلبه باغ تقاطع انبار کرد.  کلیه ابزارهای شخصی انبار شده در کلبه 

باید به وضوح با نام و اطالعات تماس باغبان نشانه گذاری شوند.  شهرداری هیچ مسئولیتی را در قبال هیچ 
گونه ابزار، تجهیزات، ملزومات، یا سایر وسایل شخصی انبار شده در کلبه نمی پذیرد.  کلیه وسایل شخصی 

باقیمانده در کلبه باغچه، پس از انقضای مدت همکاری باغبان و عدم ثبت نام مجدد وی، تا 	 ژانویه سال 
ثبت نامی بعد توسط شهرداری دفع خواهد شد.  درب کلبه باید همیشه قفل بماند.  برای باغبان های تقاطع، یک 

کلید یا کد ورود به کلبه حسب درخواست آنها و پس از ثبت نام و دریافت هزینه مربوطه، صادر خواهد شد.

 King Conservation( گنیک هیحان تسیز طیحم زا تظفاحم هرادا« طسوت بلاطم نیا همجرت هجدوب
District( تسا هدش نیمأت.

 برای درخواست فرمت های جایگزین، خدمات ترجمه شفاهی، یا امکانات منطقی، لطفاً حداقل 48 ساعت قبل از طریق شماره تلفن
  6168-452-425 )صوتی( یا نشانی ایمیل ADATitleVI@bellevuewa.gov با ما تماس بگیرید. برای شکایات مربوط به امکانات،

  از طریق شماره تلفن 6168-452-425 )صوتی( یا نشانی ایمیل ADATitleVI@bellevuewa.gov با »مدیر فصل VI/شهرداری
  بلوو آدا )City of Bellevue ADA/Title VI Administrator( تماس بگیرید. اگر ناشنوا یا کم شنوا هستید، با شماره 711 تماس

 بگیرید. حضور در همه جلسات از طریق صندلی چرخ دار امکان پذیر است.




