सिटी अफ बिभरटन कम्युननटी गार्डन (City of Beaverton Garden) को
िारे मा िारम्िार िोधिने प्रश्नहरू
1.

मैले मेरो बगैँचाको क्षेत्रमा कति समय समर्पिि गर्ने अपेक्षा गर्नप
नि र्ि ?
यो तपाईंले रोप्ने बिरुवा र मौिममा केही ननभडर हुन िक्छ तर औितमा हप्ताको दईु दे खि पााँच घण्टािम्म
लाग्छ जिमा िेरै िमय रोप्ने र हुकाडउने मौिमहरूमा बित्छ। कुशलपव
ड कायड गनह
ू क
ु ोि ् र सिाँचाइको िेला
झारपात हटाउनह
ु ोि ् ।

2.

गार्डेतर्नङको मौसम कहिले िो?
धेेरैजिो मालीहरूको लाधग, हुकाडउने मौिम अप्रप्रलदे खि अक्टोिरिम्म हुनेछ। केही मालीहरूले ििन्त
ऋतक
ु ा िालीहरू फेब्रअ
ु री मै पनन लगाउन िरु
ु गछड न ् भने केहीले िालीहरूलाई शरद ऋतक
ु ो अन्न्तमनतर वा
जार्ो यामिम्म पनन हुकाडएका हुन्छन ् । वर्षैभरर िागवानी गनड प्रोत्िाहहत गररन्छ।

3.

मैले कहिले वसन्िको लागग ियारी र बबरुवा रोप्र्न सरु
न गर्नप
नि र्ि ?
मे 15 िम्म तपाईंको िगैँचाले िरु
ु वात गने तयारी परू ा गनप
ुड छड । केही िरु
ु वात गने क्रियाकलापहरू
ननम्नानि
ु ार छन ्:

4.

•

पथवे िफा गने

•

झारपात हटाउने, बिउ/बिरुवा रोप्ने र झारपातहरूको िीमा छुट्टाएर समलाउने

•

बिरुवा रोप्नको लाधग माटो तयारीको कायड

पिझर कहिले सफा गर्ननि आवश्यक िनन्र्?
अक्टोिर 31 िम्ममा पतझर िफाइ परू ा गररएको हुनप
ु छड । यिमा ननम्न कायडहरू पदड छन ्:
•

फिल सभत्र्याउने

•

पथवे िफा गने

•

मरे का बिरुवाहरूलाई हटाउने

•

उपकरणहरूलाई तपाईंको प्लट वा िाहहर कतै राम्रोिाँग िफा गरे र राख्ने ।

•

झारपात हटाउने, बिउ/बिरुवा रोप्ने र झारपातहरूको िीमा छुट्टाएर समलाउने

•

प्लटलाई जार्ोको लाधग तयार गनह
ुड ोि ्; िालीलाई ढाक्नह
ु ोि ् वा तपाईंको छनोटको अन्य
प्रवधि
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5.

मेरो प्लट वा बगैँचाको केिी कनरा चोरी भयो वा र्नष्ट भयो वा आपिकालीर्न अवस्था भयो भर्ने के गर्ने?
प्रवरलै हुने भएतापनन, यस्तो हुनिक्छ । चोरी, प्रवनाश, वा काम गने िमयभन्दा पनछ पानी चह
ु ावट भएको
िारे मा उजुरी हदन, कृपया गैर-आपतकालीन प्रहरीलाई 503-629-0111 मा िम्पकड गनह
ुड ोि ्। तपाईं वा
कुनै व्यन्क्त तत्
कालीन ितरामा हुनह
ने तपाईंलाई लाग्यो भने, 9-1-1 मा फोन गनह
ु ु न्छ भन्
ुड ोि ्। िामान्य
कायड अवधिमा पानी चुवाहट भयो भने, कृपया पन्लक वक्िड (Public Works) लाई 503-526-2220 मा
िम्पकड गनह
ुड ोि ्। कुनै पनन कारणले उधचत नम्िरमा कल गररिकेपनछ, कृपया िगैँचा कायडिमलाई पनन
जानकारी हदनह
ु ोि ्।
अन्य व्यन्क्तको प्लटिाट तरकारी, फूल वा आपनू तडहरू लगेको पन्ु टट गररएको कुनै पनन मालीको िगैँचाका
िप्रु विारू रद्द गररनेछ। मालीहरूलाई अन्य व्यन्क्तहरूद्वारा गररने चोरीको प्रलोभनलाई हटाउन ननयसमत
रूपमा िालीहरू सभत्र्याउन प्रोत्िाहहत गररन्छ।

6.

बगैँचालाई मस
न ा वा जङ्गली जर्नावरिरूबाट र्नटकारा हिलाउर्ने जजम्मेवारी कसको िो? तिर्नीिरूलाई टाढा
राख्न मैले के गर्नप
नि र्ि ?
मि
ु ा वा जङ्गली जनावरहरू प्रवसभन्न िगैँचाहरूलाई घेरेर रहे का अप्रवकसित क्षेत्रहरूमा हुन िक्छन ्; आआफ्नो िगैँचाको क्षेत्रमा नयनीहरूलाई ननयन्त्रण गने न्जम्मेवारी हरे क मालीको आफ्नै हो ।
मि
ु ाहरूलाई टाढा राख्न तपाईंले गनडिक्ने #1 उपाय भनेको प्लटलाई िक्रिय राखिराख्ने हो। ननयसमत
रूपमा िाली सभत्र्याउने र िफाई गनाडले मि
ु ाहरूको िमस्या कम गनड मद्दत गनेछ। तपाईंले आफ्नो
िाइटमा मल िनाउने कायड गदै हुनह
ु ु न्छ भने, कृपया त्यिलाई ननयसमत रूपमा फकाडउन नबििडनह
ु ोि ् र
त्यिमा कुनै मािु वा अन्नहरू नसमिाउनह
ु ोि ्; तपाईंको िगैँचा प्लटको तरकारीजन्य िामग्रीहरू मात्रै
प्रयोग गनड पाइन्छ ।
गैर-स्थायी फेन्न्िङको अनम
ु नत हदइएको छ जिले केही जनावरहरूलाई टाढा राख्नमा मद्दत गनड िक्छ।
कृपया िारहरूले िगैँचाको िाटो छे केको हुनु हुाँदैन भन्ने कुराको ध्यान राख्नह
ु ोि ्।

7.

के मैले सामि
न ातयक बगैँचा प्लटमा पबत्रका प्रयोग गर्नि सक्र्न?
पबत्रकालाई माटो मसललो गराउने वा झारपातलाई रोक्ने अवरोिको रूपमा प्रयोग गने अनम
ु नत छै न।
तथाप्रप यिलाई घरिारीमा प्रयोग गनड स्वीकायड हुन िक्छ, पबत्रका िन्जलै यताउता उड्छ र तपाईंको
प्लटमा रहहरहाँदैन।
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8.

ससटीले के-कस्िा स्रोििरू उपलब्ध गराउँ र्?
सिटीले िगैँचा क्षेत्र, होज, पानी, िगैँचाको फोहरका लाधग यार्ड फोहरमैला िेवा र हरे क वर्षड कम्तीमा पनन
एकपटक माटोको गण
ु स्तर िढाउने िामग्रीहरू उपलि गराउाँ छ। सिटीले िाटोको ममडत-िम्भारका लाधग
काठको ि-िाना टुिाहरू पनन उपलि गराउन िक्छ।

9.

बागवार्नी ककर्न चाहिन्र्?
जैप्रवक गार्ेननङले स्वस्थ बिरूवाहरूलाई सिद्ि गराउने स्वस्थ माटो ननमाडण गनडमा केन्न्ित गछड । जैप्रवक
गार्ेननङले माटोमा जीप्रवत जीवहरूको िीचमा प्राकृनतक िन्तल
ु नलाई प्रोत्िाहन गछड । यो पराग-िेचन
गराउने क्रकराहरू, वन्य-जीव, घरपालव
ु ा जनावर तथा माननिहरूका लाधग पनन िरु क्षक्षत हुन्छ।
जैप्रवक गार्ेननङ िारे थप जानकारीको लाधग, कृपया मेट्रोको यार्ड र िगैँचा
पटृ ठwww.OregonMetro.gov/gardenमा सभन्जट गनह
ुड ोि ्।
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िामद
ु ानयक िेवा िमयको िारे मा िारम्िार िोधिने प्रश्नहरू
10.

सामि
न ातयक सेवा समयको र्नीति भर्नेको के िो?
प्लट िारकहरूलाई हरे क वर्षड िामद
ु ानयक पररयोजनाहरू वा आफ्नो िगैँचाको िाइटमा आफ्नो व्यन्क्तगत
प्लटभन्दा िाहहरका कायडहरूमा न्यन
ू तम छ घण्टा बिताउनप
ु छड । जन
ु 30 िम्म तीवटा िामद
ु ानयक िमय
परू ा गररएको र लग गररएको हुनप
ु छड । िााँकी तीन घण्टा नोभेम्िर 15 िम्ममा परू ा गरे र लग गररएको
हुनप
ु छड ।
यो कायड िगैँचालाई कायम राख्न, िामद
ु ानयक िम्िन्िहरूलाई पररटकृत गनड र प्रवशेर्ष पररयोजनाहरू परू ा
गनडमा मद्दतको लाधग हो। प्लट िारकहरू आफ्नो िमय रे कर्ड भएको छ भनी िनु नन्श्चत गनडको लाधग
न्जम्मेवार छन ्।

11.

मैले मेरो सेवाको समयलाई कसरी लग गर्ने?
तपाईं हाम्रो िगैँचा िेवा िमय फाराम
(https://apps2.BeavertonOregon.gov/secure/gardens/reportServiceHours.aspx)
प्रयोग गरे र अनलाइनमा आफैँ लग गनड िक्नह
ु ु न्छ वा हाम्रो िगैँचा प्रिन्िक वा सिहट कमडचारीलाई
िम्पकड गनह
ुड ोि ् र उहााँहरूले तपाईंको लाधग लग गनड िक्नह
ु ु न्छ.

12.

यहि मसँग मलाइ स्वयंसेवा गर्निबाट रोक्र्ने पररजस्थति वा शारीररक सीसमििािरू र्र्न ् भर्ने के िनन्र्?
गार्डनरहरूले जुन 30 को अन्न्तम म्यादभन्दा पहहले छूट अनरु ोि गनडको लाधग
gardenmail@BeavertonOregon.gov वा 503-526-2665 मा िम्पकड गनप
ुड छड ।

13.

मैले मेरो समय लग गर्नि बबसे भर्ने के िनन्र्?
मालीले 30 जुनिम्म तीनवटा िेवा िमय परू ा वा लग गनडहुाँदैन भने, उहााँहरूले िम्झाउनी िच
ू ना प्राप्त
गनह
ुड ु न्छ। कुनै पनन कारणले वर्षडमा तीनवटा िच
ू ना प्राप्त गने मालीहरूको िगैँचा प्लट जफत गररनेछ र
नवीकरणको लाधग योग्य हुनह
ु ु ाँदैन। आफ्नो िेवाको िमय परू ा नगने मालीहरू नवीकरणको लाधग योग्य
हुनह
ु ु नेछैन।

14.

मैले मरो बगैँचाको लागग सामि
न ातयक सेवाको समय कसरी आजिर्न गर्नि सक्र्न?
प्रत्येक वर्षड आफ्नो छ िेवाको िमय आजडन गनड िक्ने िेरै तररकाहरू छन ्। कायडहरूको िच
ू ीको लाधग
आफ्नो िगैँचाको प्रिन्िक वा सिहट कमडचारीिाँग जााँच गनह
ुड ोि ्। िाथै, िगैँचा कायड पक्ष वा अन्य प्रवशेर्ष
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अविरहरूको लाधग आफ्नो इमेलमा ध्यान हदनह
ु ोि ्। िेवा िमयको रूपमा गणना गररने िामान्य
कायडहरूका केही उदाहरणहरू ननम्न हुन ्:
•

िामान्य क्षेत्रहरूको वररपरर पथवे ममडत-िम्भार

•

उन्मक्
ु त प्लटहरूको िरिफाई गने

•

स्थानीय िाद्य भण्र्ारको लाधग िानेकुरा उजाउने

•

िगैँचा पटलक, हदउाँ िोको धचया वा हाभेस्ट पाटी जस्ता िामद
ु ानयक कायडिमको आयोजना गने ।
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