lược Ngân
2019 – 2020 Tóm
sách Quận King
Tiền phạt, Giấy phép & Cho phép
Thanh toán liên chính phủ 1%

Thu nhập của Quận King
28%

26%

Phí dịch vụ

Thuế

17%

7% 4% 3

14%

Thu nhập vốn Thu nhập khác
Thu nhập của Thu nhập
Tiểu bang của Liên
bang

Chi tiêu của Quận King
theo Khu vực Chương trình
21%

3

24%

19%

12%

21%

Di chuyển
bằng tầu
điện ngầm

Dịch vụ địa
phương

Tài nguyên
Thiên nhiên
và Công viên

Dịch vụ Y tế và
Nhân sinh

Luật pháp,
Sự An toàn
và Tư pháp

Chính phủ
nói chung

Điểm nổi bật của ngân sách

Qua những con số

Phương tiện đi lại Metro Transit đang tăng dịch

vụ xe buýt thêm 177.000 giờ và việc đầu tư vào các dự án
vốn mới này sẽ cho phép bắt kịp với nhu cầu của người đi xe
trong những thập kỷ tới.

Dịch vụ địa phương Phòng Dịch vụ địa phương

WA
OR

mới sẽ phát triển những cách thức mới và tốt hơn để phục
vụ Quận King chưa hợp nhất.

khăn nhất, phức tạp, gây phiền hà nhất đối với khu vực của
chúng tôi ngày nay, và Quận King đang sử dụng nhiều công
cụ để cung cấp các dịch vụ có hiệu quả và năng suất nhằm
giúp mọi người ổn định cuộc sống và thoát khỏi cảnh vô
gia cư.

Trại tạm giam thanh thiếu niên
Zero Lộ trình đến Trại tạm giam thanh thiếu niên Zero sẽ

mở rộng phạm vi các chương trình dựa vào cộng đồng để
việc chuyển hướng trở thành phản ứng chính của hệ thống
pháp luật đối với hầu hết thanh thiếu niên tiếp xúc với hệ
thống pháp luật, thay vì tạm giam.

Môi trường tự nhiên

Chương trình Nghị sự về
Nước sạch, Môi trường Sống Lành mạnh làm cho các khoản
đầu tư có mục tiêu đạt được kết quả tốt nhất cho sức khỏe
của vùng Puget Sound hiện tại và trong tương lai.

Công bằng và Công bằng Xã hội Ngân

sách 2019-2020 đưa ra các khoản đầu tư quan trọng trong
lĩnh vực chính sách được tập trung ở thượng lưu và những
nơi có nhu cầu lớn nhất, vào đối tác cộng đồng và nhân viên
của chúng tôi, với sự lãnh đạo minh bạch và trách nhiệm.
Những khoản đầu tư này duy trì giá trị của chúng tôi
trong việc thực hiện tầm nhìn về Quận King có đặc thù
về chủng tộc, nơi mà tất cả mọi người có cơ hội bình
đẳng để lớn mạnh.

Với 2,2 triệu cư dân, dân số
của Quận King đã tăng hơn
13% kể từ năm 2010, khiến
quận trở thành một trong
những quận lớn phát triển
2010 2018
nhanh nhất trong quốc gia. DÂN SỐ CỦA KC
1.931.000

Vô gia cư Vô gia cư là một trong những vấn đề khó

Quận King xếp thứ nhất
về dân số trong Bang
Washington và là trung
tâm tài chính, kinh tế và
công nghiệp của Tây Bắc
ID
Thái Bình Dương.

2.190.000

Quận King
cung cấp
Quận
các dịch
King
vụ địa
BANG WA
phương
và khu vực quan trọng cho
hàng triệu người, với ngân
sách hai năm khoảng
11,6 tỉ đô, 15.000 người
làm công và trên 60 nghành
nghề kinh doanh.

Quận King có khoảng:
KC

29% dân
số của
tiểu bang

KC

nhưng
40% công
việc của
tiểu bang

KC

và trên 50%
kinh tế của
tiểu bang.

Quận King có dân số đa dạng

HƠN 170

Cứ 5 cư dân thì có 1 cư
dân được sinh ra tại NGÔN NGỮ được nói tại các
trường học của chúng tôi.
một quốc gia khác.

Quỹ tổng quát của Quận King
Quỹ tổng quát của Quận King hỗ trợ các chức năng truyền thống của chính
quyền quận, hầu hết trong số đó được pháp luật của tiểu bang yêu cầu. Khoảng
ba phần tư quỹ tổng quát được chi cho tư pháp hình sự và an toàn công cộng.

Doanh thu Quỹ tổng quát 2019-2020 theo Danh mục
Lãi 1%
Các loại thuế khác 2%

Phí dịch vụ

29%

Thu nhập quỹ
tổng quát
1,8 tỉ đô

40%

Thuế tài sản

7%

Tiền phạt, Chi phí, Chuyển khoản

16%

Thu nhập của liên bang và của tiểu bang 3%

Biên nhận liên chính phủ 2%

Thuế doanh thu

Chi tiêu Quỹ tổng quát 2019-2020 theo Danh mục
Chính phủ nói chung
Đánh giá

Bầu cử 2%
Dịch vụ nợ
Dịch vụ Y tế và Nhân sinh
Môi trường tự nhiên và
Dịch vụ tại địa phương 1%

14%
3%
3%
5%

Chi phí quỹ
tổng quát
1,8 tỉ đô

72%

Tư pháp và Sự An toàn

Có sẵn các định dạng thay thế. Hãy gọi 206-477-7602 hoặc TTY: 711 180917_9273w_budget_brief.ai

