េតើេយើង�ចបេ្រមើអ�ក�៉ងដូ ចេម� ច?

� េ�គសហគមន៍ែដលមិ
គណៈក��ធិ�រវនិ
នរ ួមប���លទី្រក �ងឃីងេ�នធី King County
ឃីងេ�នធី King County នឹងេ្រជើសេរ �សស�ជិកសហគមន៍
េដើម្បីបេ្រមើ�រ�រេ�គណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍ថ�ី។ គណៈក��ធិ�រេនះ
នឹងជួ យឃីងេ�នធី King County ចំ�យ...
• $10 �នដុ��រេលើគេ្រ�ងេដើមទុនេ� Skyway-West Hill (��យេវ�-េវសហុល
ី ), North Highline
(ណ័តៃហ�ញ), East Renton (អុីសេរនតូ ន), Fairwood (ែហ� វ� ូត) និង East Federal Way
(អុីសេហ� េដ�លេវ�)។ មូ លនិធិេដើមទុន�ំងេនះ
�ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់អ�ីៗែដល្រត�វ�រ�ងសង់ឬ��ស់ប�រេឡើ
� ង វ �ញ ដូ ច�អ�រ ចិេ�� ើមផ� វ� ផ� វ� កង់
េទស�ព ��កស�� និងរច�សម� ័ន�កែន� ងេលង។
• $1.3 �នដុ��រស្រ�ប់េស�កម� ឬកម� វ �ធី��េ� Skyway-West Hill (��យេវ�-េវសហុល
ី ) និង North
Highline (ណ័តៃហ�ញ)។ �រផ�ល់ថ វ ��េនះ �ចេ្របើស្រ�ប់អ�ីៗេស� ើរែត�ំងអស់
ដូ ច�កម� វ �ធីប��ប់ពី�� �របណ��ះប�
� ល�រ�រ �រែថរក�អ�រ ��រ �រផ� ត់ផ�ង់សិល្បៈ
និង�រវ �និេ�គេ�ក��ងរច�សម� ័ន�កែន� ងេលងនិងចិេ�� ើមផ� វ� ។
គណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍នឹងេរៀបចំ និងអនុវត� ដំេណើរ�រេរៀបចំថ វ ��។ ដំេណើរ�រេនះ
នឹងេ��តសំ�ន់េលើសមធម៌�តិ�សន៍ នឹងព្រងឹង�ព��ំងរបស់សហគមន៍
េហើយនឹងេ�ះ្រ�យនូ វចំណុច�ទិ�ព��ែដលសហគមន៍�នកំណត់។
គណៈក��ធិ�រនឹងេធ� ើឱ្យ្រ�កដ�សហគមន៍�ន�រ្រគប់្រគងថវ ��្រត�វចំ�យេលើអ�ីខ�ះ
ដូ េច� ះគេ្រ�ង��ែដលទទួ ល�នថវ ��នឹងេ�ះ្រ�យប��្របឈមរបស់សហគមន៍ពិត្រ�កដ
និងទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍េ្រចើនបំផុត។
ឃីងេ�នធី King County �នយល់្រពមផ�ល់ថ វ ��ស្រ�ប់គេ្រ�ងេនះ �ថវ �� (2021-2022)
ែដល�នរយៈេពលពីរ��ប
ំ ច��ប្បន� របស់ខ� �ន
េហើយនឹងចំ�យថវ ��ដូ ចែដល�នែណ�ំេ�យសហគមន៍��។

សហគមន៍ឃីងេ�នធី King County ែដលមិនរ ួមប���លទី្រក �ង
�រ�ររបស់គណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍
នឹងេ��តសំ�ន់េលើតំបន់ែដលមិន�ប់ប��ល
� ទី្រក �ងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•
•
•
•
•

Skyway-West Hill (��យេវ�-េវសហុីល)
North Highline/White Center (ណ័តៃហ�ញ/�យេសនធ័រ)
East Federal Way (អុីសេហ� េដ�លេវ�)
Fairwood (ែហ� វ� ូត)
East Renton Plateau (អុស
ី េរនតូ ន��តតូ )

ដំេ�ះ្រ�យ�រ�រ
ស�ជិកគណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍
នឹងអភិវឌ្ឍនិងដឹក�ំដំេណើរ�រេរៀបចំថ វ ��ែដល�ន�រចូ លរ ួមេ�ក��ងសហគមន៍នីមួយៗៃនសហគ
មន៍� ំង្រ�ំែដល�ន�យប�� ី�ងេលើ។

គណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍ែដលមិនរ ួមប��ល
� ទី្រក �ងឃីងេ�នធី King County

2

ស�ជិក��នឹង្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យេធ� ើ�តំ�ង�អ� កទទួ ល�ំ�រដល់សហគមន៍របស់ពួកេគ
េ�យេ្រជើសេរ �សអ� កចូ លរ ួមនិងដឹក�ំ�រអភិវឌ្ឍគេ្រ�ងេ�ក��ងសហគមន៍�ង
ំ េ�ះ។
ស�ជិក��នឹង្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងចូ លរ ួមក��ងកិច�្របជុំគណៈក��ធិ�រ 2-4
េ�យចំ�យេពលកិច�្របជុំ្របែហល 4-8 េ�៉ងក��ងមួ យែខ។
រយៈេពលស�ជិក�ពេលើកទីមួយនឹង�នរយៈេពលរហូ តដល់ែខធ� � ��ំ 2022។
ស�ជិក��នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនសំណងស្រ�ប់េពលេវ�របស់ពួកេគ។
ស�ជិកៃនបុគ�លិកឃីងេ�នធី King County
នឹងផ�ល់�រ�ំ្រទដល់ស�ជិកគណៈក��ធិ�រស្រ�ប់កិច�្របជុំ�ង
ំ អស់។
គណៈក��ធិ�រេនះ នឹងេ��តសំ�ន់េលើ៖
1. សមធម៌៖ បេង� ើតដំេណើរ�រមួ យែដលេ្របើ្រ�ស់�រចូ លរ ួមសហគមន៍ែដល្រតឹម្រត�វ�មច�ប់
េដើម្បីជួបអ� កែដលេ���យបំផុតពីសិទ�ិ ធន�ន�ម្របៃពណីនិងឱ�ស��។
បេង� ើតនិងចូ លរ ួមក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងផ្សព� ផ�យ�ំងេ�ះេ�្រគប់ដំ�ក់�ល�ំងអស់
(�រ្របមូ លគំនិតេ�បល់ �រអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង �រេ�ះេ��ត �រេធ� ើែផន�រ និង�រ�យតៃម� )។
េ�េពលេ្រជើសេរ �សគេ្រ�ង
សូ មគិតពិ�រ�េលើ�រវ �និេ�គែដលេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�រសហគមន៍ដ៏ធំបំផុត។
2. �រចូ លេ្របើឬ�រទទួ ល�ន៖ អនុ��តឱ្យស�ជិកសហគមន៍�ង
ំ អស់ ចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�រេនះ។
ផ�ល់ជូន�របកែ្រប��េ�យ��ល់�ត់និងេ�យសរេសរ
និ�រស្រមបស្រម� ល�ព�ចទទួ ល�នកិច�្របជុំ��។
ចូ លរ ួមសហគមន៍�មវ �ធី��ែដលេឆ� ើយតបេ�នឹងត្រម�វ�ររបស់្រប�ពលរដ� ែដល�ន�យុខុស
�� និង�នចំនួនៃន�រអប់រ�ខុស��។
3. �រទទួ លខុស្រត�វ៖
បេង� ើត វ �ធី�ស់ែវងពីរេបៀបែដលគណៈក��ធិ�រកំពុងចូ លរ ួម�៉ងសកម� �មួ យ្រប�ពលរដ� ែដលមិ
ន�នចូ លរ ួមក��ងដំេណើរ�ររបស់រ��ភិ�លឬដំេណើរ�រថវ ��កន� ងមក។
ជូ នដំណឹងនិងចូ លរ ួម�មួ យ្រប�ពលរដ� េ��មសហគមន៍នម
ី ួ យៗចំេ�ះដំេណើរ�រ
�រកំណត់េពលេវ� �រកំណត់គេ្រ�ង �រប��ន
� ឯក�រ និង�រេ្រជើសេរ �ស។
4. �រកំណត់�ទិ�ពនិង�រ�៉ន់��នេលើ�រចំ�យ៖
េធ� ើឱ្យ�នសុពល�ពប�� ីត្រម�វ�ររបស់សហគមន៍េ��មតំបន់នីមួយៗ
(ប�� ីត្រម�វ�រែដល�នបេង� ើតេ�យេ្របើទិន�ន័យប��ល
� និង�រពិ�ក�សហគមន៍)។
កំណត់�ទិ�ពគេ្រ�ង��និង�យតៃម� �រ�៉ន់��នេលើ�រចំ�យេលើគេ្រ�ងែដលសហគមន៍
គិតពិ�រ�ស្រ�ប់�រវ �និេ�គ។

�រទទួ លខុស្រត�វនិងតួ �ទីរបស់ឃីងេ�នធី King County
�ំ្រទដល់គណៈក��ធិ�រ�មួ យែផ�ករដ� �ល �រអប់រ� �រ្រគប់្រគងគេ្រ�ង �រស្រមបស្រម� ល
�រគណ�េលើ�រចំ�យ និង�រកំណត់ែដល�ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់ថ វ ��្រសបច�ប់។
ផ�ល់�របណ��ះប�
� ល �រប��ត់បេ្រង�ន និង�របង� ឹក�ត់
េដើម្បីជួយ្រក �ម�រ�រែស� ងរក្របព័ន�រ��ភិ�ល្របកបេ�យ្របសិទ��ព។
េ�នធីក៏នឹងផ�ល់ជូនថវ ��គណៈក��ធិ�រស្រ�ប់េស�កម� ��ែដល�ក់ទងនឹងដំេណើរ�រេរៀបចំថ
វ ��ែដល�ន�រចូ លរ ួម។

ដំេណើរ�រស�ជិក�ពនិង�រេ្រជើសេរ �ស
ស�ជិក�ពរបស់គណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍ េបើកចំហដល់ស�ជិក��រណៈ�ំងអស់
ែដលរស់េ� េធ� ើ�រ េ���េរៀន េលង និង/ឬ
�រេ�រពបូ �េ�ក��ងសហគមន៍��ែដលពួ កេគែស� ងរកេធ� ើ�តំ�ង។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
ក៏ស�ជិកបុគ�លិកឃីងេ�នធី King County

គណៈក��ធិ�រវ �និេ�គសហគមន៍ែដលមិនរ ួមប��ល
� ទី្រក �ងឃីងេ�នធី King County

នឹង�ត់ វ ��ន�រេដើម្បីេ្រជើសេរ �ស្រប�ពលរដ� ែដល�នពណ៌សម្ប
� រ និងអ� កែដល� LGQBTIA, យុវជន
មនុស្សវ �យចំ�ស់ ជនអេ��្របេវសន៍ ជនេភៀសខ� �ន និងអ� កែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បឬពិ�រ�ព
ក៏ដូច�្រប�ពលរដ� មកពី្រក �មែដល�នចំនួនតិចេផ្សងេទៀតផងែដរ។
គណៈក��ធិ�រេនះ នឹង�នអ� កតំ�ងមកពីសហគមន៍នីមួយៗែដល�នចុះប�� ី�ងេលើ។
្របតិភូពីតំបន់េស�កម� នីមួយៗនឹង�នរ ួមប��ល
� ��ែដល�នអ� កតំ�ងមកពី��ប័ននិងអង� �រ
�នមូ ល��នេ�សហគមន៍ យុវជនែដល�ន�យុេ្រ�ម 21, ��ំ និងស�ជិក “ទូ េ�”
ែដលេធ� ើ�តំ�ងឱ្យសហគមន៍�ង
ំ មូ ល។
ឃីងេ�នធី King County
នឹងេធ� ើ�ៃដគូ �មួ យអង� �រសហគមន៍េ�ក��ងសហគមន៍នីមួយៗេដើម្បីជួលនិងេ្រជើសេរ �សេបក� ជន
េ�មូ ល��ន។
�ក់�ក្យបេ្រមើ�រេ�េលើគណៈក��ធិ�រេនះ
សូ មបំេពញទ្រមង់�ក្យសុំេលើអុីនធឺណិត���អង់េគ� ស, �ម�រ �ក, ���ប់, ចិន, ជប៉ុន, ែខ� រ, កូ េរ�,
រុស� ្សី, សូ �៉លី, េអស�៉ញ, ឬ េវៀត�ម�មរយៈ https://kingcounty.gov/UrbanChoices។
�លបរ �េច� ទកំណត់េដើម្បី�ក់�ក្យសុំគឺេ�ៃថ�ទី 16 ែខេម�។

េដើម្បីេស� ស
ើ ុំព័ត៌�នេនះ���ឬទ្រមង់េផ្សងេទៀតសូ មេ�ទូ រស័ព�េលខ 206-477-3800 ឬអុីែម៉ល
AskLocalServices@kingcounty.gov.
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