Countywide Planning Policies
Environment
አጠቃላይ እይታ
የ Countywide Planning Policies (CPPs፣ የካውንቲ አቀፍ ዕቅድ ፖሊሲዎች) የ Environment
(አካባቢ) ምዕራፍ ከተሞች እና ኪንግ ካውንቲ የተፈጥሮ አካባቢን ለመጠበቅ እና ነባሩን ለማቃለል አጠቃላይ
እቅዶቻቸውን እና የወደፊቱ የአየር ንብረት ለውጥ እና ሌሎች የአካባቢ ተጽዕኖዎችን በመገምገም እና
በማሻሻል ይመራቸዋል።
ለግንባር ቀደምት ማህበረሰቦች ያለፉትን እና የአሁኑን የአካባቢ ተፅእኖዎችን ስልታዊ በሆነ መንገድ
ለማስተካከል የአካባቢያዊ ተሃድሶ፣ ጥበቃ፣ እና የማቅለል ግቦችን በመከታተል ለእነዚህ ማህበረሰቦች ቅድሚያ
በመስጠት የፖሊሲ መሻሻሎች በዚህ ምዕራፍ እኩልነት እና ማህበራዊ ፍትህ ላይ ማዕከል ያደርጋሉ።

የፖሊሲ ለውጦች
የ Environment ምዕራፍ ማሻሻያ ለአየር ንብረት ለውጥ መቅለል እና የመቋቋም አቅም እቅድ ማውጣት፣
ምርጡን ሳይንስ በመጠቀም፣ እና የካርቦን ገለልተኛነትን ለማሳካት እና የአለም ሙቀት መጨመርን ለመገደብ
የበለጠ ጠንካራ የግሪንሃውስ ጋዝ ልቀትን እና የካርቦን ቅደም ተከተል ዕቅዶችን በማቋቋም ላይ ያተኮረ ነው።
የማቃለል፣ የመንከባከብ፣ እና የማጎልበት ጥረቶችን የግንባር ቀደም ማህበረሰብ አባላት፣ ባልተመጣጠነ ሁኔታ
ለአካባቢያዊ ተጽዕኖዎች ተጋላጭ የሆኑ በሚኖሩበት ቦታ ላይ ቅድሚያ በመስጠት የቀረቡት ፖሊሲዎች
እኩልነትን እና ማህበራዊ ፍትህን ማዕከል ያደርጋሉ።
ማሻሻያው ጤናማ አየር፣ ውሃ፣ እና መሬትን ለመደገፍ የልማት ልምዶችን ያሳውቃል። በተጨማሪም የንጹህ
ኃይል ምርትን እና ከቅሪተ አካል ነዳጅ ተቋማት የሚመጡ ተጽዕኖዎችን ማስተዳደርን ይመለከታል።
ተፈጥሮአዊ አከባቢን ጠብቆ ማቆየት፣ እና መልሶ ማቋቋም የዚህ ምዕራፍ ዋና ተግባራት እና ማሻሻያዎች ይህ
ስራ የበለጠ ቀጣይነት ያለው የወደፊት ዕጣ ፈንታ እንዲኖር የሚያግዝ መሆኑን ያረጋግጣሉ።

Countywide Planning Policies
ምንድናቸው?
Countywide Planning Policies ወይም
CPP ዎች 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።
CP Pዎች 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።

የፖሊሲ ለውጥ ተጽዕኖዎች
•
•
•
•

ካርቦን የሚለይ እና የሚያከማች የተፈጥሮ ሀብቶችን መጠበቅ እና ማደስ።
የህዝብ ጤናን፣ እና ደህንነትን ለመጠበቅ፤ እንዲሁም የተፈጥሮ ሥነ-ምህዳሩን በመጠበቅ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ የቅሪተ አካል ነዳጅ
ተቋማትን ማነጋገር።
እምብዛም ወይም ምንም ሽፋን የማይኖርበትን ቦታ ለማሳደግ እንደ ዛፍ ተከላ ያሉ ጥረቶችን ቅድሚያ መስጠት፣ የተራቆቱ ወሳኝ ቦታዎችን ወደ
ነበሩበት መመለስ፣ ብክለትን መቀነስ እና Black, Indigenous, and other people of color (ጥቁር፣ የሀገር ተወላጅ፣ እና ሌሎች ቀለም
ያላቸው ሰዎች)፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው፣ እና የግንባር ቀደም ማህበረሰብ አባላት በሚኖሩበት ክፍት ቦታ የሚገኝበትን ከፍተኛ ሁኔታ ማቅረብ።
በ King County-Cities Climate Collaboration (K4C፣ (ኪንግ ካውንቲ-ከተሞች የአየር ንብረት ትብብር)) የተቀመጡትን የካውንቲ-አቀፍ
የግሪንሃውስ ጋዝ ቅነሳ ግቦችን በመጠቀም የአካባቢ የአየር ንብረት ተጽዕኖዎችን ማቃለል

የእርስዎን ግባት 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።

