ኪንግ ካውንቲ የከተማ ራሱን የቻለ

ማህበረ ሰብ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ
King County (ኪንግ ካውንቲ) አዲስ በሚቋቋመው የማኅበረሰብ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ ውስጥ እንዲያገለግሉ የማኅበረሰቡን
አባላት እየመለመለ ነው። ይህ ኮሚቴ ኪንግ ካውንቲ…
• የ Skyway-West Hill (ስካይዌይ ዌስት ሂል)፣ North Highline (ኖርዝ ሃይላይን)፣ East Renton (ኢስት ሬንተን)፣ Fairwood
(ፌርውድ)፣ እንዲሁም East Federal Way (ኢስት ፌደራል ዌይ) ካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ $10 ሚልዮን ገንዘብ ወጪ
እንዲያደርግ ያግዘዋል። እነዚህ የካፒታል ፈንዶች ለማንኛውም እንደ ሕንጻዎች፣ የእግረኛ መንገዶች፣ የብስክሌት መጋለቢያ
መንገዶች፣ የመሬት ማስዋብ ሥራ፣ የመንገድ ላይ ምልክቶች እና የመጫወቻ ቦታዎች ግንባታ ወይም ጥገና ለመሳሰሉ
አስፈላጊ ወጪዎችን ለመሸፈን ጥቅም ላይ ይውላሉ።
• በ Skyway-West Hill (ስካይዌይ ዌስት ሂል) እና North Highline (ኖርዝ ሃይላይን) ውስጥ ላሉ አገልግሎቶች ወይም
ፕሮግራሞች $1,3 ሚልዮን ። ይህ የተመደበ ገንዘብ እንደ ከትምህርት ቤት በኋላ ላሉ ፕሮግራሞች፣ የሥራ ሥልጠና፣
የሕንጻ ማንበር ሥራ፣ ምግብ፣ የሥነ ጥበብ አቅርቦት፣ እንዲሁም የመጫወቻ ቦታ እና የእግረኛ መንገድ ላይ ለሚፈሱ
ማናቸውም መውዓለ ንዋዮች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
የማኅበረሰቡ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ የበጀት አወጣጥን ሂደት ያዘጋጃሉ እንዲሁም ተፈጻሚ ያደርጋሉ። ይህ ሂደት በዘር እኩልነት
ላይ ያማከለ ሆኖ፣ ማኅበረሰቡ ባለው ጠንካራ ጎን ላይ የሚጎለብት ይሆናል እንዲሁም ማኅበረሰቡ በራሱ ለይቶ ላስቀመጣቸው
ቅድሚያ ተሰጪ ነገሮች ቅድሚያ የሚሰጥ ይሆናል። ማኅበረሰቡ ገንዘብ ወጪ የሚደረግባቸው ፕሮጄክቶች በትክክል
የማኅበረሰቡን እውነተኛ ችግሮች መፍትሔ እንዲሰጡ እና ከፍተኛውን ጥቅም ማስገኘት እንዲችሉ ኮሚቴው ማኅበረሰቡ
በቀጥታ ገንዘቡ ምን ላይ እንደዋለ መቆጣጠር መቻሉን ያረጋግጣል።
King County ይህን የፕሮጀክት ገንዘብ በሁለት ዓመት የበጀት ዕቅዱ (2021-2022) ላይ ያጸደቀው ሲሆን ገንዘቡም
በማኅበረሰቡ በሚሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ወጪ እንዲሆን ያደርጋል።

Urban unincorporated King County communities (የኪንግ ካውንቲ ማዘጋጃ ቤት
የሌለው ከተማ ነዋሪ ማኅበረሰቦች)
የማኅበረሰቡ የኢንቨስትመንት ኮሚቴ ሥራ በሚከተሉት የከተማ ማዘጋጃ ቤት በሌላቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት ያደርጋል፦
• Skyway-West Hill ( ስካይወይ-ዌስት ሂል )
• North Highline/White Center ( ሰሜን
ሃይላይን/ዋይት ሰንተር )

• East Federal Way (ኢስት ፌደራል ዌይ)
• Fairwood ( ፌርውድ )
• East Renton Plateau (ኢስት ሬንተን ፕላቱ)

የሥራው መጠነ ስፋት
የማኅበረሰቡ የኢንቨስትመንት ኮሚቴ አባላት ከላይ በተዘረዘሩት በአምስቱም ማኅበረሰቦች ውስጥ አሳታፊ የሆነ የበጀት
ዝግጅትን ያዘጋጃሉ እንዲሁም በበላይነት ይመራሉ። ተሳታፊዎችን በመመልመል እና በእነዚያ ማኅበረሰቦች ውስጥ የፕሮጄክት
ልማት አፈጻጸምን በመምራት ለማኅበረሰቦቻቸው እንደ አምባሳደሮች ሆነው እንዲያገለግሉ ይጠበቅባቸዋል።

የኪንግ ካውንቲ ማዘጋጃ ቤት የሌለው ከተማ ነዋሪ ማኅበረሰብ ኢንቨስትመትን ኮሚቴ

አባላት ከ2 እስከ 4 የሚደርሱ የኮሚቴ ስብሰባዎችን ከ4 እስከ 8 ሰዓታት በወር ለስብሰባ እንዲያጠፉ ይጠበቅባቸዋል።
የመጀመሪያው የአባልነት ጊዜ እስከ ዲሴምበር 2022 ድረስ ይቆያል። አባላት ለሚያጠፉት ጊዜ ተመጣጣኝ ክፍያ ይከፈላቸዋል።
King County የሥራ ቡድን አባላት በሁሉም ስብሰባዎች ላይ ለኮሚቴ አባላት ድጋፍ ይሰጣሉ።
ኮሚቴው የሚያተኩረው:
1. ርትዓዊነት፦ ከባህላዊ ኃይል፣ ግብዓት እና ዕድሎች ርቀው የሚገኙትን ለመድረስ እውነተኛ የማኅበረሰብ ግንኙነት
የሚጠቀም ሂደት መፍጠር። ሁሉም ደረጃዎች ላይ ያሉ የስርጭት ጥረቶች ላይ መፍጠር እና መሳተፍ (ሐሳብ
መሰብሰብ፣ ፕሮጀክት መገንባት፣ ድምፅ መስጠት፣ ዕቅድ ማውጣት እና መገምገም)። ፕሮጀከት ሲመርጡ፣ ትልቁን
የማኅበረሰቡ ፍላጎቶችን የሚፈታ ኢንቨትመንት ከግምት ውስጥ በማስገባት መሆን አለበት።
2. ተደራሽ፦ ሁሉም የማኅበረሰቡ አባላት ሂደቱ ላይ እንዲሳተፉ መፍቀድ። ስብሰባዎቹ ላይ የቋንቋ አስተርጓሚ እና
ትርጉም፣ እንዲሁም የቦታ ምደባ ማቅረብ። ማኅበረሰቡን በተለያየ የዕድሜ ክልል ያሉ ሰዎችን እና የተለያየ የትምህርት
ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎችን ፍላጎት በሚያሟላ መንገድ መያዝ።
3. ተጠያቂነት፦ ያለፈው መንግሥት እና የበጀት ሂደት ላይ ያልተካተቱን ሰዎች ኮሚቴው በንቃት እየያዘ ያለበትን መንገድ
መለካት የሚቻልበትን መንገድ መፍጠር። የእያንዳንዱ ማኅበረሰብ ነዋሪዎች ስለ ሂደቱ፣ የጊዜ ገደቡ የፕሮጀክት መለያ፣
የሚረከብበት ቀን አንዲሁም ምርጫ እንዲያውቁ ማድረግ እና መያዝ።
4. ቅድሚያ መስጠት እና የወጪ ግምት፦ የእያንዳንዱ ቦታ የማኅበረሰብ ፍላጎት ዝርዝር እንዲሠራ ማድረግ
(የማኅበረሰቡ መረጃ እና ውይይት በመጠቀም የተፈጠረ የፍላጎቶች ዝርዝር) ። በማኅበረሰቡ ኢንቨስትመንት ግምት
ውስጥ የሚገቡ ፕሮጀክቶችን ቅድሚያ መስጠት እና የወጪ ግምቱን መገምገም።

የ King County ኃላፊነቶች እና የሥራ ሚናዎች
ኮሚቴውን በአስተዳደር፣ ትምህርት፣ የፕሮጀክት አስተዳደር፣ ድርጅቶች፣ የወጪ ስሌት፣ እንዲሁም የበጀት ሕጋዊ አጠቃቀምን
በሚመለከት ድጋፍ መስጠት። ቡድኑ የመንግሥትን ሥርዓት በአግባቡ እንዲመራ ሥልጠና፣ ትምህርት እና የአሠልጣኝ ድጋፍ
ማቅረብ። ካውንቲው ከበጀት ዝግጅት ሂደት ተሳትፎ ጋር ለተያያዙ አገልግሎቶች የኮሚቴ በጀት ይሰጣል።

አባልነት እና የምርጫ ሂደት
የማኅበረሰቡ ኢንቨትመንት ኮሚቴ አባልነት ለሁሉም ሊወክሉት የሚፈልጉት ማኅበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ፣ የሚሠሩ፣ ትምህርት
ቤት ላይ የሚሳተፉ፣ የሚጫወቱ እና/ወይም አምልኮት በጋራ የሚያከናወኑ አባላት ክፍት ነው። ቢሆንም ግን፣ King County
ሠራተኞች ሌላ ቀለም ያላቸውን ሰዎችን እና LGQBTIA፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ስደተኞች፣ እንዲሁም አነስተኛ ገቢ ያላቸው
ወይም አካል ጉዳተኞችን፣ እንዲሁም በአግባቡ ከማይወከሉ ቡድኖች ሰዎችን ለመምረጥ ጥረት ያደርጋል።
ኮሚቴው ከፍ ብለው ከተጠቀሱት ከእያንዳንዱ ማኅበረሰብ ተወካዮችን ያካትታል። እያንዳንዱ የአገልግሎት ቦታ ምደባ ከንግድ
ሥራዎች እና ማኅበረሰቡ ላይ መሠረት ያደረጉ ድርጅቶች፣ ከ 21 በታች የሆኑ ወጣቶች፣ እንዲሁም “በትልቁ” ማኅበረሰቡን
በጠቅላላ የሚወክሉትን አባላት አንድ ላይ አደባልቆ የሚይዝ ነው።
King County እያንዳንዱ ማኅበረሰብ ላይ ያሉት የማኅበረሰብ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሥራት የአካባቢውን አመልካቾች
አወዳድሮ ይቀጥራል።
በኮሚቴው ውስጥ ለማገልገል ማመልከቻ ለማስገባት፣ የመሥመር ላይ (ኦንላይን) ማመልከቻ ቅጹን በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣
በዓረቢኛ፣ በቻይንኛ፣ በጃፓንኛ፣ በከመርኛ፣ በኮሪያኛ፣ በሩሲያኛ፣ በሶማሊኛ፣ በስፓኒሽኛ፣ ወይም በቬትናምኛ በሚከተለው
አድራሻ ላይ ያስገቡ፦ https://kingcounty.gov/UrbanChoices ። የማመልከቻው የጊዜ ገደብ ኤፕሪል 16 ነው።
ይህን መረጃ በሌላ ቋንቋ ወይም ቅጥ መጠየቅ ከፈለጉ፣ እባክዎ 206-477-3800 ጋር ይደውሉ ወይም ኢሜይልወደ
AskLocalServices@kingcounty.gov ይላኩ።
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