
Cây xanh giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, giảm căng thẳng và
giảm tỷ lệ tội phạm. Cây xanh làm tăng giá trị bất động sản và
lượng người đi bộ tới các cơ sở kinh doanh. Chúng cũng làm
giảm tốc độ dòng chảy nước mưa và giảm xói mòn, cung cấp môi
trường sống cho động vật hoang dã, làm sạch không khí và giúp
cho các khu dân cư được mát mẻ hơn trong mùa hè.

QUY ĐỊNH VỀ CÂY XANH CỦA 
THÀNH PHỐ BURIEN

Giúp Bảo Vệ Cây Xanh tại Địa Phương

burienwa.gov/TreeRegulations

Ý kiến đóng góp của quý vị là rất
cần thiết để giúp chúng tôi xây
dựng các quy định mới về cây xanh.
Hãy kết nối trực tuyến và trả lời
khảo sát tại: 
burienwa.gov/TreeRegulations.

Nội dung chính là gì?

Tôi có thể tham gia bằng
cách nào?

Tại sao cây xanh lại quan trọng?

Cây xanh giúp chúng ta khỏe mạnh hơn,
giảm căng thẳng và giảm tỷ lệ tội phạm.
Cây xanh làm tăng giá trị bất động sản và
lượng người đi bộ tới các cơ sở kinh doanh.
Chúng cũng làm giảm tốc độ dòng chảy
nước mưa và giảm xói mòn, cung cấp môi
trường sống cho động vật hoang dã, làm
sạch không khí và giúp cho các khu dân cư
được mát mẻ hơn trong mùa hè.



We are updating Burien's zoning code to protect trees
on private property, helping protect and preserve large,
healthy trees, and making sure trees are replaced when
they must be removed. New regulations will also help us
meet our goal of 40% tree cover by 2038.

CITY OF BURIEN
TREE REGULATIONS

Help Protect Local Trees

burienwa.gov/TreeRegulations

Your input is needed to help
us develop new tree
regulations. Connect online
and take a survey at
burienwa.gov/TreeRegulations.

What is this about?

How can I get involved?
Why are trees important?
Trees make us healthier, reduce
stress, and reduce crime. Trees
increase property values and foot
traffic to businesses. They help to
slow stormwater and reduce erosion,
provide wildlife habitat, clean the air,
and keep our neighborhoods cooler
in the summer. 


