Countywide Planning Policies
Economy
አጠቃላይ እይታ
የ Countywide Planning Policies (CPPs፣ ካውንቲ አቀፍ እቅድ ፖሊሲዎች የ Economy (ኢኮኖሚ)
ምዕራፍ በመላው ካውንቲ የዳበረ፣ ጠንካራ፣ እና የተላያየ ኢኮኖሚን ይደግፋል። እነዚህ ፖሊሲዎች የክልሉን
አጠቃላይ የኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ Regional Economic Strategy (ክልላዊ የኢኮኖሚ ስትራቴጂ)ን
ይደግፋሉ እንዲሁም ይተገብራሉ።
በ Economy ምዕራፍ ውስጥ ያሉ CPP ዎች የንግድ ሥራ አፈጣጠር፣ ማቆያ እና መስፋፋትን የሚደግፉ
የአካባቢ መንግስት ሚናዎችን እና ኃላፊነቶችን ይመለከታል። CPP ዎች በተለይም በማሽቆልቆል እና መልሶ
በማገገም ወቅት በተጨማሪም የኢኮኖሚ ልዩነቶችን ለመቀነስ እና ለማቃለል እንዲሁም ኢኮኖሚው ለሁሉም
ሰው ፍትሃዊ ዕድሎችን እንዲሰጥ የሚያበረታታ ነው።
ፖሊሲዎቹ በመላ አገሪቱ ያሉ የክልሎች ኢኮኖሚያዊ ጤናን ከመደገፍ በተጨማሪ፣ የኑሮ ጥራትን ለማሻሻል፣
ጤናማ አካባቢን ለመፍጠር፣ እና የተፈጥሮ ሀብቶችን እና ተዛማጅ ሥራዎችን ለማቆየት ተዛማጅ ግቦችን
ይደግፋሉ።

የፖሊሲ ለውጦች
በ Economy ምዕራፍ ውስጥ ለ CPP ዎች የታቀዱ ዝመናዎች በካውንቲው አጠቃላይ ኢኮኖሚ ውስጥ የክልል
ፖሊሲ፣ የክልል ሕግ፣ እና የፍትሃዊነት ዝመናዎች ይመለከታል።
እነዚህ የቀረቡት መሻሻሎች በተለይም በ Black, Indigenous, and other communities of color (ጥቁር፣
የሀገር ተወላጅ፣ እና ሌሎች የቀለም ማህበረሰቦች) ኢኮኖሚንየመቋቋም አቅምን በማጠናከር፣ ባህላዊ ጉልህ
የሆኑ ንግዶችን በመጠበቅ፣ እና በኢኮኖሚ መፈናቀልን በመከላከል እና በመቀነስ እኩልነትን ያሰፍናል።
የ CPP ዎች መሻሻሎች እንዲሁ የሠራተኛ ኃይል ዕድገትን፣ ከትምህርታዊ ፕሮግራሞች ጋር ትብብርን
ያበረታታሉ፣ እንዲሁም በመላው ካውንቲ ውስጥ የመካከለኛ ደመወዝ ሥራዎችን መፍጠር እና ማቆየትን
ይደግፋሉ።

Countywide Planning Policies
ምንድናቸው?
Countywide Planning Policies
ወይም CPPዎች በኪንግ ካውንቲ ውስጥ
የእድገት አስተዳደር ችግሮችን የሚመለከቱ
ተከታታይ ፖሊሲዎች ናቸው። Growth
Management Planning Council
(GMPC፣ የእድገት አስተዳደር ዕቅድ
ም/ቤት) ከኪንግ ካውንቲ የተመረጡ
ባለሥልጣናትን እና በውስጣቸው ካሉ
ዎችን
ከተሞችና
ግዛቶች
CPP
ለማልማት/ለማሳደግ አንድ ላይ ያመጣል።
CPP ዎች ካውንቲ አቀፍ ራዕይ ያቀርባል
እና ለኪንግ ካውንቲ እና ለእያንዳንዱ
የኪንግ ካውንቲ ከተማ የራሱ የሆነ
አጠቃላይ ዕቅድ ለማዘጋጀት እንደ ማዕቀፍ
ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ከ CPP እና
VISION
2050
(ራዕይ 2050) ጋር የሚስማማ መሆን
አለበት።
ለ CPP፣ ሁለገብ እቅዶች፣ እና ሌሎች
የእድገት አስተዳደር መረጃ ጋር ለተያያዙ
መረጃዎች እባክዎ ይህንን አያያዥ ጠቅ
በማድረግ የኪንግ ካውንቲ Regional
Planning (ክልላዊ ዕቅድ) ገጽን ይጎብኙ።

የተሻሻሉ ፖሊሲዎች በቅጥር እና በቤቶች መካከል ጠበቅ ያለ ትስስር ለመፍጠር፣ ብዙ ነዋሪዎች ጥሩ ደመወዝ
የሚያስገኙ ሥራዎችን የማግኘት አማራጮች እንዲኖሯቸው፣ የመጓጓዣ ጊዜዎችን በመቀነስ እና በመላው
ካውንቲ ውስጥ ንቁ የንግድ ማህበረሰቦች እንዲፈጠሩ ለማድረግ የአከባቢን ግዛቶች ይመራሉ።

የፖሊሲ ለውጥ ተጽዕኖዎች
•
•
•
•
•

በመካከለኛ ደመወዝ ሥራዎች ላይ ያተኮረ የተለያየ ኢኮኖሚን መፍጠር እና ማቆየት ይደግፋል።
በመኖሪያ ቤቶች አቅራቢያ የተለያዩ የስራ ዕድሎችን በማበረታታት በቅጥር እና በቤቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል።
በባህላዊ ጠቀሜታ ባላቸው የንግድ ወረዳዎች ላይ ተጽዕኖዎችን ለመጠበቅ እና ከግምት ውስጥ ለማስገባት የህዝብ ኢንቬስትመንት ውሳኔዎችን
ይመራል።
ቁልፍ የኢንዱስትሪ ስብስቦችን እና ለለውጥ ተጋላጭ የሆኑ አነስተኛ ንግዶችን ጨምሮ ከፍተኛ ጥበቃን ለሚሹ ስራዎች ድጋፍን በአጽንዖት
ይሰጣል።
ለኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ማቀድን እና ልዩነቶችን ለመቀነስ ቀጥተኛ ሀብቶችን መስጠት ያበረታታል።

የእርስዎን ግብዓት እንፈልጋለን!
ይፋዊ አስተያየት መስጠት ከፈለጉ፣ ስለ CPP ዎች ወይም የእድገት አስተዳደር ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም መሳተፍ ከፈለጉ፣ እባክዎ ለ
gmpc@kingcounty.gov ኢሜይል ያድርጉ ወይም ቤን ላርሰንን ወደ (206) 263-9560 በመደወል ያነጋግሩ።

