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 بۆچی ئھمھ گرنگھ  بۆچی ئھمھ گرنگھ

ئھرکی پارێزگاری کردنی لھ بھرپرسیاریھتیھ داراییھکان  خاوەنھکھ ھھروەھا  
مھبھستی ئھوەیھ کھوا ئھگھر ب�و بوونھوەیھکی سووتھمھنی ھھبێت،  .  ھھیھ 

بکات پاککردنھوە  و  لێکۆڵینھوە  دڵنیای  خاوەنھکھیھ  بھرپرسیاریھتی  .  ئھوە 
 .دەکرێت ئھمھ تێچووی زۆربێت

ویالیھتی   داراییی  پالپشتی  کھ  بھختھوەرە  بۆ  تێنیسی  بھردەستھ  کھ  ھھیھ 
بوونھوەی   ب�و  پاككردنھوەی  تێچووی  لھ  یارمھتیدان  بۆ  خاوەنھکان 

داراییی .  سووتھمھنی  پالپشتی  قھرەبووکردنھوەی  بھرزتری  ئاستێکی 
پابھندبوونی   تھواوی  تۆماری  ئھگھر  بێت  جێبھجێکراو  ڕەنگھ  کھمکراوە 

نھکرێت پێشکھش  ل.  کرداریی  بھر  بنێردێت  پێویستھ  ھکۆتایی  داواکاریھک 
بۆیھ پارێزگاری .  ھاتنی وادەی کۆتایی بۆ ئھوەی قھرەبووکردنھوە وەربگریت

 . کردن و تۆمارکردنی پابھندبوونی کرداریی گرنگھ

پالپشتی داراییی قھرەبووکردنھوە بابھتێکی ئاڵۆزە و گرنگھ کھ لھ پرۆسھی  
تکایھ دوودڵ مھبھ لھ پھیوەندیکردن بھ فھرمانگھکھ  .  پێشکھشکردن تێبگھیت

.  ئھگھر پرسیارت ھھیھ چونکھ دەمانھوێت بتوانیت دەستت بھم پاڵپشتییھ بگات
 . تکایھ بۆ زانیاری زیاتر تھماشای نامیلکھی ئێستای بھکارخھرانی تانکی بکھ

نھ خودی   تێنیسی، و  یاسا و ڕێنماییھکانی  نیھ بۆ  بھڵگھنامھیھ جێگرەوە  ئھم 
ڕێنماییھ  یان  یاسا  ت.  خۆشی  و  گشتگر  تێگھیشتنێکی  و  بۆ  یاسا  لھ  ھواو 

بکھ    T.C.A  .  §68-215-101ڕێنماییھکان، تکایھ تھماشای یاسای تێنیسی  
و زانیاری   01-18-0400بۆ تانکی ژێرزەوی عھمبارکردن، لھگھڵ ڕێسای  

.  زیاتر لھ نامیلکھی بھکارخھر و نامیلکھی پشکنینی ستاندەر پێشکھشکراوە
 : اشا بکرێنئھم بھڵگھنامانھ دەکرێت لھ ماڵپھری فھرمانگھکھ تھم

https://www.tn.gov/environment/program-
areas/ust-underground-storage-

tanks/ust/compliance-inspections/standardized-
inspection-process.html 

 
فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی بھ ھاوبھشی لھگھڵ دەستھی تێنیسی  
خێرای   سھرچاوەی  ڕێنوێنی  ئھم  گونجاویی  و  سووتھمھنی  عھمبارگرتنی  بۆ 
کھمترین   لھ  تێگھیشتن  لھ  بدات  یارمھتیت  تا  ئامادەکردووە  تانکیان  خاوەنی 

عھمبار تانکی  دامھزراوەیھکی  دروستی  بھ  ئھوەی  بۆ  کردنی داواکاریھکان 
ئھمانھ دەگرێتھوە، بھ�م سنووردار نیھ  .  لھ تێنیسی بخھیتھ کار)  UST(ژێرزەوی  

 :تھنھا بۆ ئھو خا�نھی خوارەوە
 تێچوو و تۆمارکردن •
 ڕاھێنانی کارپێکھر  •
 دۆزینھوەی مانگانھی ب�و بوونھوە بۆ تانکیھکان  •
 دۆزینھوەی ب�و بوونھوە بۆ بۆڕی  •
 ژەنگھێنان پارێزگاری کردن لھ  •
 ڕێگری کردن لھ ڕژان و لھ زیادپڕبوون •
 دابھشکھری سووتھمھنی ئۆتۆمبێل  •
 پشکنینی ڕۆتینی  •
 یان بۆڕی /داخستنی تانکی و •
 پاراستنی تۆمار  •
 ڕاپۆرتکردن  •

دارایی   پالپشتی  قھرەبووکردنھوەی  پھیڕەوی ڕێنماییھکان بکھیت، ڕەنگھ  ئھگھر 
گھیھنراوەکا وەرگرتنی  لھ  بیت  بھردەوام  لھ  وەربگریت؛  کردن  پارێزگاری  ن؛ 

بھکاربھرەکانت، کارمھندان و کۆمھڵگھکھت، و خۆت بھ دوور بگریت لھ دانی  
ھھروەھا، لھ ڕێگھی چاودێری کردنی مانگانھی کھرەستھکان، دڵنیای  .  سزاکان

 . ئھوە دەکھیتھوە لھدەستدانی سووتھمھنی نیھ، کھ باشترین کرداری کارەکھیھ

 

 

پشکنین و 
پارێزگاری 

 لێکردن
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بکھ   مھیدانی خۆت  نووسینگھی  بھ  پھیوەندی  رێکخراوەکان،  داواکاریھ  یان  ڕێنوێنیھ  ئھم  دەربارەی  ھھیھ  پرسیارێکت  ھھر  ئھم  (ئھگھر  الپھڕەی  دوایین  تھماشای 
 .Tanks.UST@tn.govیان ئیمھیل بۆ فھرمانگھکھ بنێرە بۆ ) بھڵگھنامھیھ بکھ 

 

 تێچووی تۆمارکردن
 

 مھگھیھنھ 
بکات، گھیاندن  )  T.C.A. 68-215-106(aھھر گھیاندنێک پێشێلی 

 T.C.A  .68-215-121. 10,000$دەکرێت ببێتھ ھۆی سزایھک تا 
 ـیھ Cالبردنی نیشانھی ڕێگھ پێنھدراو تاوانی جۆری 

 0945-532)  615( بکھ بھ ژمارە  USTپھیوەندی بھ فھرمانگھی 

بۆ ھھر    125$پێویستھ کرێی داواکراوی سا�نھ بدەیت، کھ بریتیھ لھ   • 
ھھڵپھسێردراون  (.  ژوورۆچکھیھک /تانکی تا    7/1/21کرێکان 

6/30/26 *( 

سیستھمی   • دامھزراندنی  کاتی  فۆرمی  USTلھ  پێویستھ   ،
فھرمانگھ   دامھزراندنی  پێش  )  CN-1288(ئاگادارکردنھوەی 

 . ڕۆژ پێش دانانھکھە پارەکھ بدەیت  15پێشکھش بکھیت و  

 USTپێویستھ ڕاپۆرتی ھھر گۆڕانکاریھک بکھیت لھ سیستھمی   •
ڕۆژ بھ بھکارھێنانی فۆرمی ئاگادارکردنھوەی    30ـیت لھ ماوەی 

 : مانھ بگرێتھوەدەکرێت ئھ ). CN -1260(فھرمانگھ 
o  زانیاری دامھزراوە 
o  گۆڕانکاری خاوەنداریھتی 
o  گۆڕانکاری لھ کھرەستھ یان بھرھھم 
o  گۆڕانکاری لھ پێگھ 

https://www.tn.gov/environment/program-
areas/ust-underground-storage-

tanks/ust/notification-and-fees.html 

ھۆی *ئھگھر   بووتھ  کھ  ھھیھ  پێشێلکاریت  یان  نھداوە  خۆت  تێچووەکانی 
ئھگھر ئھمھ  .  فھرمانی سزایی، ڕەنگھ تانکیھکانت بھ ھێمای سوور نیشان بکرێن

مھکھوە  ڕووبدات،   لێ  نووسراوی  نیشانھکان  ڕێپێدانی  نووسراوێکی  تا 
وەردەگریت فھرمانگھکھ  بھڕێوەبھری  لھ  لێکردنھوەی  .  لێکردنھوە  ڕەنگھ 

ببێتھ ھۆی سزای سھرپێچی جۆری   تکایھ  .  Cپێشوەختھ  زیاتر،  زانیاری  بۆ 
 : پھیوەندى بھ نووسینگھی مھیدانیت یان بڕۆ بۆ

https://www.tn.gov/environment/program-
areas/ust-underground-storage-tanks.html 

 

mailto:Tanks.UST@tn.gov
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 ڕاھێنانی کارپێکھر

ماوەی   لھ  پێویستھ  گۆڕا،  دامھزراوەکھت  بھکارخھری  ئھگھر  بێت،    30لھبیرت 
 . دیاری بکھیت Bو  Aڕۆژ بھکارخھری جۆری 

.  ئاستێکی ڕاھێنانی کارپێکھر ئھم خشتھیھی خوارەوە باسی گشتی تێدایھ بۆ ھھر  
 . ھھموو خاوەنێک دەتوانێت داواکاریھکانی ھھموو ئاستێک بھدی بێنێت

 
ماڵپھری   بۆ    Tennessee Tank Helperپێویستھ  بھکاربھێنیت 

دروستكردنی ھھژمارێک، تھواوکردنی ڕاھێنانی کارپێکھر و تھرخانکردنی 
 . زراوەیھکبۆ ھھر دامھ  B و جۆری  Aبھکارخھرێکی ڕاھێنراوی جۆری 

https://tdec.tn.gov/tankhelper 

ئیمھیل   یارمھتیھ؟  بھ  یان    BG-Help_Desk@tn.govپێویستیت 
 . بکھ   6155320287پھیوەندی بھ  

   Aبھکارخھری جۆری  Bبھکارخھری جۆری  Cبھکارخھری جۆری 

ئھو کھسھی بھگشتی یھکھم  
ھێڵی وە�مدانھوەیھ بۆ  

پێشھاتھکان کھ ئاماژەیھ بۆ  
بارودۆخی لھناکاو یان 

وە�مدانھوە بۆ  
 ئاگادارکردنھوەکان 

ئھو کھسھی بھگشتی بھرپرسیارە لھ  
جێبھجێکردنی مھیدانی داواکاریھ  

و الیھنھکانی   USTڕێکخھرەکانی  
ڕۆژانھی کارکردن، درێژەپێدان و  

ھھڵگرتنی تۆمارەکان جێبھجێدەکات بۆ  
UST   لھ دامھزراوەیھک یان زیاتر 

ھکی گشتى  ئھو کھسھی بھ شێوەی
جھخت دەکاتھ سھر داواکاریھ  

یاسایی و ڕێکخھرییھ پھیوەستھکان  
بھ بھکارخستن و درێژەپێدانی  

 USTسیستھمی 

کێ بۆ ئھم جۆرەی بھکارخھر  
 گونجاوە؟ 

 

 دۆزینھوەی ب�و بوونھوە بۆ تانکیھکان

 .دامھزراون 2007ی تھموزی  24پێویستھ چاودێری کردنی نێوانی بۆ گشت تانکیھکان بھکاربێت کھ لھ دوای 

)  ئھلیکترۆنی و میکانیکی (پێکھاتھکانی کھرەستھی دۆزینھوەی ب�و بوونھوە 
 . پێویستھ سا�نھ بۆ کارپێکردن بپشکنرێن

 زیاتر تھماشای نامیلکھی بھکارخھرانی تانکی بکھ بۆ زانیاری   •
https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-

underground-storage-tanks/ust/compliance-
inspections/standardized-inspection-process.html 

مانگانھیان    بوونھوەی  ب�و  دۆزینھوەی  جۆری  ھھندێک  تانکیھکان  پێویستھ 
 :بژاردانھھھبێت، کھ ڕەنگھ یھکێک بێت لھم 

 ) ATG( گێچکردنی ئۆتۆماتیکیئۆتۆماتیکیی تانک •
 ) MTG(گێچکردنی دەستی تانکی  •
 ) SIR(  ھاوتاکردنی لیستی ئاماریی •
 ) IM(  چاودێری کردنی نێوانی •
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 بۆ بۆڕی  دزەکردنیدۆزینھوەی 

 .دامھزراون 2007ی تھموزی  24پێویستھ چاودێری کردنی نێوانی بۆ سھرجھم بۆڕی پھستێنراوەکان بھکاربھێندرێت کھ لھ یان لھدوای 
پشکنینی یھکخراوی چاڵھکان پێویستھ بۆ بۆڕی پھستێنراو بھ   •

بھکارھێنانی چاودێری کردنی نێوانی لھ ھھموو سێ ساڵ  
 . جارێک

پێویستی بھ دۆزینھوەی ب�و بوونھوە  ڕەنگھ بۆڕی مژین   •
 . ھھبێت 

تھماشابۆ زانیاری زیاتر تھماشای نامیلکھی بھکارخھرانی  •
 . تانکی بکھ

پێویستھ بۆڕی پھستێنراو دوو جۆری دۆزینھوەی ب�و   • 
 : بوونھوەیان ھھبێت

o  دزەکردنی بچووک(ماوەیی ( 
o   دزەکردنی زۆر (کارەسات ( 

 پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان

پێویستھ سیستھمھکانی پاراستنی کاتۆدی ھھموو سێ ساڵ   •
 . جارێک بھ دروستی کار بکھن و بپشکنرێن

تھماشابۆ زانیاری زیاتر تھماشای نامیلکھی بھکارخھرانی  •
 . تانکی بکھ

 
تانکی و بۆڕی پۆ�ی ژێرزەوی پێویستھ لھ داخواردن   •

دەگرێتھوە کھ  ئھمھ پێکھاتھی کانزایی . بپارێزرێن )  ژەنگھێنان(
 . لھ پھیوەندیدان لھگھڵ ئاوی جێگیر، لھگھڵ ئاوی سھر زەوی

 

 . دەشێتبھرھھمھکھت دزە بکاتبێ بوونی پارێزگاری کردن لھ ژەنگھێنان
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 ڕێگری کردن لھ ڕژان و لھ زیادپڕبوون

 
پاشماوە لھ سھتڵی ڕژان دەربھێنیت و بھ  /ئاو/تکایھ لھبیرت بێت سووتھمھنی

 . دروستی کۆنترۆڵی بکھیت

 . تھماشابۆ زانیاری زیاتر تھماشای نامیلکھی بھکارخھرانی تانکی بکھ 

پێویستھ کھرەستھی ڕژان و زیادپڕبوون لھ سھر گشت   • 
گاڵۆن لھ یھک گھیاندن  25تانکیھکان دابنرێن کھ زیاتر لھ  

سھتڵی ڕژان دیزاینکراون بۆ لھخۆگرتنی بڕی  .  وەردەگرێت
 . سووتھمھنی لھ کاتی گھیاندنکھمی  

پێویستھ مانگانھ یھک جار پشکنین بۆ سھتڵی ڕژان بکرێت و بھ   •
 ). CN-2544(بھکارھێنانی فۆرمی مانگانھی فھرمانگھ  

پێویستھ کھرەستھی ڕژان و زیادپڕبوون پشکنینیان بۆ بکرێت   •
بۆ بێکێشھیی و کرداریی بھ الیھنی کھم ھھموو سێ ساڵ  

 . جارێک
https://www.tn.gov/environment/program-

areas/ust-underground-storage-tanks/ust/ust-
forms-guidance.htmI 

 دابھشکھری سووتھمھنی ئۆتۆمبێل 

 

پاشماوە لھ چاڵی دابھشکھر دەربھێنیت و بھ  /ئاو/تکایھ لھبیرت بێت سووتھمھنی
 . کۆنترۆڵی بکھیتدروستی  

 
ھھر   بۆ  بکرێت  بۆ  پشکنینیان  وەرزی  شێوەی  بھ  دابھشکھرەکان  پێویستھ 
و   یھکھکھ،  ژێر  بۆڕی  یان  فلتھرەکھ  لھ  دزەکردنێک  یان  دڵۆپھکردنێک 

 . یاداشتێکی پشکنینھکان ھھڵبگرە

لھ سھر فۆرمی پرۆسھی فھرمانگھ   پێویستھ  )  CN -2544(ئھم پشکنینانھ 
 . تۆمار بکرێت بھ بھکارھێنانی لینکی الی سھرەوە

تکایھ تێبینی ئھوە بکھ کھ ئاژانسھکانی تر، لھوانھش وەزارەتی کشتوکاڵ، و  
دەسھ�تھ ناوخۆیی یان دەسھ�تھکانی ویالیھت بۆ پیس بوونی ھھوا داواکاری  

ھھ دەداتڕێکخھریان  ئھنجامیان  دابھشکھر  کارانھی  ئھو  بۆ  ئھگھر  .  یھ 
بھ   بھ دەستھی کاری بچووک بکھ  پھیوەندی  تکایھ  یارمھتیھ،  بھ  پێویستیت 

ئیمھیل    18007343619یان    6155328013ژمارە   ڕێگھی  لھ  یان 
BGSPEAP@tn.gov . 

-https://www.tn.gov/environment/program
-environmental-business-small-areas/sbeap

ssistance.htmla 

https://www.tn.gov/environment/
https://www.tn.gov/environment/
https://www.tn.gov/environment/
mailto:BGSPEAP@tn.gov
https://www.tn.gov/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance.html
https://www.tn.gov/environment/program-areas/sbeap-small-business-environmental-assistance.html
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 پشکنینی ڕۆتینی 
 

 

 : پشکنینی ڕۆتینی مانگانھ و سا�نھ ئھنجام بدرێنپێویستھ 
 مانگانھ  •

o  کھرەستھی ڕێگری کردن لھ ڕژان 
o  کھرەستھی دۆزینھوەی ب�و بوونھوە 

 سا�نھ  •
o  چاڵی پیس بوو 
o  کھرەستھی دۆزینھوەی ب�و بوونھوەی ھھڵگیراو بھ دەست 

تھماشابۆ زانیاری زیاتر تھماشای  . تۆمار بکرێت بھ بھکارھێنانی لینكھکھی سھرەوە ) CN-2544(پشکنینھ ڕۆتینیھکان پێویستھ لھ سھر فۆرمی پرۆسھی فھرمانگھ  
 . نامیلکھی بھکارخھرانی تانکی بکھ

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/ust/ust-forms-
guidance.html 

 یان بۆڕی/داخستنی تانکی و

تانکی و داخستنی  بۆ  ھھیھ  پالنت  بۆڕی،  /ئھگھر  ژێرزەوی  یان  تانکی عھمبارکردنی  ھھمیشھیی  داخستنی  بۆ  بکھوە  )  CN -0928(داواکاریھک  پێشکھشی  پڕ  و 
پھسھندکردن و  ھھڵسھنگاندن  بۆ  بکھ  پھیوەندیداری  مھیدانی  تھواوکردنی  کاتێک  .  نووسینگھی  بۆ  لھبھردەستدایھ  ساڵت  یھک  ماوەی  دەکرێت  پھسھند  داواکاریھکھ 

پێشکھش بکھیت بھلھخۆگرتنی  )  CN-0927(  ڕاپۆرتێکی داخستنی ھھمیشھیی  کاتێک داخستنھکھ تھواو دەبێت، پێویستھ.  داخستنھکھ بھگوێرەی مھرجھکانی فھرمانگھ
 : اری زیاتر، تکایھ تھماشای ئھم لینکھ بکھبۆ زانی). CN-1260( فۆرمی ئاگادارکردنھوەی فھرمانگھ  

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/ust/tank-and-piping-
closure.html 

 پاراستنی تۆمار
 : پێویستھ ئھم تۆمارانھ ھھڵبگریت

 پشکنینی ڕژان و زیادپڕبوون  -
 یاداشتی پشکنینی دابھشکھر  -
 تۆمارەکانی دامھزراندن، ئھگھر جێبھجێکراو بێت  -
 گۆڕین، ئھگھر جێبھجێکراو بێت /چاککردنھوە -
 تۆماری پشکنینی ڕۆتینی  -

 پارێزگاریکردن لھ ژەنگھێنان  -
 تۆمارەکانی داخستن ئھگھر جێبھجێکراو بێت  -
 تۆمارەکانی گونجاویی -
 A/Bدەسنیشانکردنی بھکارخھری جۆری   -
 بھلھخۆگرتنی پشکنین کارکردندۆزینھوەی ب�و بوونھوە،  -

تانکی بکھ بۆ مھرجھ تایبھتھکان نامیلکھی بھکارخھرانی  ئامادەکردووە کھ لھ سھر ماڵپھریمالپھری فھرمانگھکھ  .  تھماشای  فھرمانگھکھ فۆرمی ھھڵگرتنی تۆماری 
 : بھردەستن

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/ust/ust-forms-
guidance.html 
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 ڕاپۆرتکردن 

پێویستھ  .  ڕۆژ لھ گۆڕانکاریھکھ  30بھکارخھر لھ ماوەی  /، زانیاری دامھزراوە، یان زانیاری خاوەنUSTپێویستھ ڕاپۆرتی ھھر گۆڕانکاریھک بکھیت لھ سیستھمی  
بۆ زانیاری تێروتھسھڵ دەربارەی ب�و بوونھوەی  .  کاتژمێر لھ دۆزینھوەکھ بۆ فھرمانگھکھ بکھیت  72ڕاپۆرتی ب�و بوونھوەی گومانلێکراو یان دڵنیاكراوە لھ ماوەی  

 . دڵنیاکراوە، تھماشای نامیلکھی بھکارخھری تانکی بکھ/گومانلێکراو

 گونجاویی سووتھمھنی

ی بایۆدیزڵ پێویستھ پابھندی داواکاریھکانی  %20ی ئیسانۆل یان زیاتر لھ  %10ارھاتوو بۆ ھھڵگرتنی ماددە تێکھڵھکان بھ ڕێژەی زیاتری  بھک  USTسیستھمھکانی  
 . گونجاویی سووتھمھنی بن 

 : لیستی پشکنینی داواکراو دەکرێت لھم ماڵپھرە بھ دەست بخرێت

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/ust/compliance-
inspections/alternative-fuels.html 

 قوتابخانھی تانکی

فھرمانگھ ڕاھێنان ئھنجام دەدەن ئھوە ڕوون دەکھنھوە  پشکنھرانی  .  فھرمانگھکھ ڕاھێنانی بێبھرامبھر پێشکھش دەکات بھ تایبھتی سوودبھخشھ بۆ خاوەن تانکیھ نوێیھکان
پشکنینھکانی دامھزراوە بھ الیھنی کھم سێ ساڵ  .  کھ پێویستھ بکرێت بۆ ئامادە کردنی پشکنینی پابھندبوون و ھێشتنھوەی دامھزراوەکھت بھ پابھندبوون بھ ڕێنماییھکان 

 . اڵی یھکھمی کارکردنیان بپشکنرێن جارێک ئھنجام دەدرێن و دامھزراوە نوێیھکان ڕەنگھ لھ ماوەی س
 : خشتھی وانھ و زانیاری خۆ تۆمارکردن لھم ماڵپھرە بھردەستھ

https://www.tn.gov/environment/program-areas/ust-underground-storage-tanks/ust/operator-training/tank-
school.html 

 پوختھ 

پێویستی بھ زانیاریھ بۆ چۆنیھتی کارپێکردن و  .  تھمھنی بۆ ناو تانکی و فرۆشتنی سووتھمھنی دەگرێتھوە زیاتر لھ دانانی سوو   USTخاوەنداریھتی سیستھمھکانی  
پابھند نھبوون ڕەنگھ کاریگھری دارایی گھورەی ھھبێت بۆ لھدەستدانی بھرھھم، پاککردنھوەی بھھھدەردانی ژینگھیی،  .  پاراستنی کھرەستھکھ و ھھڵگرتنی تۆمارەکان

 . یان سزای دارایی/ انی پالپشتی داراییی قھرەبووکردنھوە وو تھنانھت لھدەستد

 پرسیارەکان؟
 . پھیوەندی بھ نووسینگھی مھیدانی ژینگھیی ناوخۆییت بکھ یان ئیمھیل بنێرە 



 

 نووسینگھ مھیدانییھ ژینگھییھکان 
offices-field-https://www.tn.gov/environment/contacts/about 

 
 

پرسیارێکت ھھیھ دەربارەی ژینگھی تێنیسی؟ 
 بکھ) TDEC )8332 - 188891پھیوەندی بھ 

As.k.tdec@tn.gov  

Nashville 
711 R.S. Gass Boulevard 

Nashville, Tennessee 37243 
 8157617590: تھلھفۆن

Rhonda Key  
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Cookeville 
1221 South Willow Avenue 

Cookeville, Tennessee 38506 
 9313374172: تھلھفۆن

Frank Pointer 
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Johnson City 
2305 Silverdale Road  

Johnson City, Tennessee 37601 تھلھفۆن :
4234389100 

Kevin Rice  
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

 

Memphis 
8383 Wolf Lake Drive 

Bartlett, Tennessee 38133 
 5968-232) 901: (تھلھفۆن

Roshanda Forsythe  
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Jackson 
1625 Hollywood Drive 

Jackson, Tennessee 38305 
 7314312924: تھلھفۆن

Ronda Johnsen 
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Columbia 
1421 Hampshire Pike  

Columbia, Tennessee 38401  
 9313068712: تھلھفۆن

Dale Robinson 
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Chattanooga 
1301 Riverfront Parkway, Suite #206 

Chattanooga, Tennessee 37402 
 4233267935: تھلھفۆن

Randy Slater  
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Knoxville 
3711 Middlebrook Pike 

Knoxville. Tennessee 37921 
 8653206168: تھلھفۆن

Holly Marlowe 
 بھڕێوەبھری نووسینگھی مھیدانی

Stan Boyd, Director 
 فھرمانگھی تانکی عھمبارکردنی ژێرزەوی

6155320945 
Stan.Boyd@tn.gov 

 وەزارەتی
ژینگھ و چاکسازی دارستانھکان و 

 روبارەکان

https://www.tn.gov/environment/contacts/about-field-offices
mailto:As.k.tdec@tn.gov

