Đô thị chưa hợp nhất King County

Ủy ban đầu tư cộng đồng
King County đang tuyển dụng các thành viên cộng đồng để phục vụ trong Ủy ban Đầu tư Cộng đồng mới.
Ủy ban này sẽ giúp King County chi…
• $10 triệu cho các dự án vốn đầu tư ở Skyway-West Hill, North Highline, East Renton, Fairwood và East
Federal Way. Các quỹ vốn đầu tư này có thể được sử dụng cho bất công trình nào cần được xây dựng
hoặc thay thế, chẳng hạn như các tòa nhà, vỉa hè, làn đường dành cho xe đạp, cảnh quan, biển báo và các
công trình vui chơi.
• $1,3 triệu cho các dịch vụ hoặc chương trình ở Skyway-West Hill và North Highline. Nguồn vốn này có thể
được sử dụng cho hầu hết mọi dịch vụ, chẳng hạn như các chương trình sau giờ học, đào tạo việc làm,
bảo trì tòa nhà, thực phẩm, đồ dùng nghệ thuật và đầu tư vào các công trình vui chơi và vỉa hè.
Ủy ban Đầu tư Cộng đồng sẽ thiết kế và thực hiện quy trình lập ngân sách. Quá trình sẽ tập trung vào công
bằng chủng tộc, sẽ xây dựng dựa trên sức mạnh của cộng đồng, và sẽ giải quyết các ưu tiên mà cộng đồng
đã xác định. Ủy ban sẽ đảm bảo các cộng đồng có quyền kiểm soát việc sử dụng nguồn quỹ này. Do đó, các
dự án được tài trợ sẽ giải quyết những thách thức thực sự của cộng đồng và mang lại nhiều lợi ích nhất.
King County đã phê duyệt nguồn quỹ cho dự án này trong ngân sách hai năm (2021-2022) hiện tại và sẽ sử
dụng nguồn quỹ theo nhu cầu của cộng đồng.

Các cộng đồng đô thị chưa hợp nhất ở King County
Nhiệm vụ của Ủy ban Đầu tư Cộng đồng sẽ tập trung vào các khu vực đô thị chưa hợp nhất sau:
• Skyway-West Hill
• North Highline/White Center
• East Federal Way

• Fairwood
• East Renton Plateau

Phạm vi công việc k
Các thành viên của Ủy ban Đầu tư Cộng đồng sẽ phát triển và lãnh đạo quá trình lập ngân sách có sự tham
gia của mỗi cộng đồng trong số năm cộng đồng nêu trên. Các thành viên sẽ được yêu cầu đóng vai trò là đại
sứ cho cộng đồng của mình bằng cách tuyển dụng những người tham gia và lãnh đạo phát triển dự án trong
các cộng đồng đó.
Mỗi tháng, các thành viên sẽ tham dự 2-4 cuộc họp của ủy ban, tổng số giờ họp mỗi tháng khoảng 4-8 giờ.
Nhiệm kỳ thành viên đầu tiên sẽ kéo dài đến hết tháng 12 năm 2022. Các thành viên sẽ được trả công cho
thời gian làm việc. Nhân viên của King County sẽ hỗ trợ các thành viên ủy ban trong tất cả các cuộc họp.
Ủy ban sẽ tập trung vào:
1. Bình đẳng: Tạo ra một quy trình có sự tham gia thực sự của cộng đồng để tiếp cận những người ở xa nhất
với sức mạnh, nguồn lực và cơ hội truyền thống. Tạo ra và tham gia vào những nỗ lực tiếp cận cộng đồng
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đó trong tất cả các giai đoạn (thu thập ý tưởng, phát triển dự án, bỏ phiếu, lập kế hoạch và đánh giá). Khi
lựa chọn dự án, hãy cân nhắc các khoản đầu tư giải quyết các nhu cầu lớn nhất của cộng đồng.
2. Tiếp cận: Cho phép tất cả các thành viên cộng đồng tham gia vào quá trình này. Cung cấp phiên dịch và
biên dịch cũng như tạo điều kiện để tiếp cận cuộc họp. Thu hút cộng đồng bằng cách đáp ứng nhu cầu của
mọi người ở các độ tuổi và trình độ học vấn khác nhau.
3. Trách nhiệm giải trình: Phát triển biện pháp đo lường mức độ tích cực của ủy ban trong việc thu hút
những người chưa tham gia vào các quy trình ngân sách hoặc chính phủ trước đây. Thông báo và thu hút
sự tham gia của cư dân trong mỗi cộng đồng về quy trình, tiến trình, xác định dự án, đệ trình và lựa chọn.
4. Ưu tiên và ước tính chi phí: Xác thực danh sách nhu cầu của cộng đồng ở từng khu vực (lập danh sách
nhu cầu bằng cách khảo sát ý kiến cộng đồng). Ưu tiên các dự án và thẩm định dự toán cho các dự án
được cộng đồng xem xét đầu tư.

Trách nhiệm và vai trò của King County
Tư cách thành viên của Ủy ban Đầu tư Cộng đồng dành cho tất cả các thành viên của công chúng đang sinh
sống, làm việc, học tập, vui chơi và/hoặc thờ cúng trong các cộng đồng mà họ muốn đại diện. Tuy nhiên, các
nhân viên của King County sẽ thực hiện các bước tuyển dụng người da màu và những người thuộc LGQBTIA,
thanh niên, người cao niên, người nhập cư, người tị nạn, và những người có thu nhập thấp hoặc khuyết tật,
cũng như những người từ các nhóm ít được đại diện khác.

Thành viên và quá trình chọn lọc thành viên
Tư cách thành viên của Ủy ban Đầu tư Cộng đồng dành cho tất cả các thành viên của công chúng đang sinh
sống, làm việc, học tập, vui chơi và/hoặc thờ cúng trong các cộng đồng mà họ muốn đại diện. Tuy nhiên, các
nhân viên của King County sẽ thực hiện các bước tuyển dụng người da màu và những người thuộc LGQBTIA,
thanh niên, người cao niên, người nhập cư, người tị nạn, và những người có thu nhập thấp hoặc khuyết tật,
cũng như những người từ các nhóm ít được đại diện khác.
Ủy ban sẽ có các đại diện từ mỗi cộng đồng nêu trên. Mỗi đoàn đại biểu khu vực dịch vụ sẽ là một tập hợp
bao gồm đại diện từ các doanh nghiệp và các tổ chức được thành lập từ cộng đồng, thanh niên dưới 21 tuổi
và các thành viên “đại chúng” đại diện cho cả cộng đồng.
King County sẽ hợp tác với các tổ chức cộng đồng trong mỗi cộng đồng để tuyển dụng và lựa chọn các ứng
viên địa phương.
Để đăng ký tham gia hỗ trợ trong ủy ban, hãy điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến bằng tiếng Anh,
tiếng Amharic, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Somali,
tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt tại https://kingcounty.gov/UrbanChoices. Hạn chót để đăng ký là Thứ
Sáu, ngày 16 tháng Tư.

Để yêu cầu nhận thông tin này bằng ngôn ngữ hoặc định dạng khác, vui lòng gọi 206-477-3800 hoặc gửi thư
đến AskLocalServices@kingcounty.gov.

