Countywide Planning Policies
Transportation
አጠቃላይ እይታ
የ Countywide Planning Policies (CPPs፣ የካውንቲ አቀፍ እቅድ ፖሊሲዎች) የ Transportation
(ትራንስፖርት) ምዕራፍ ለሰዎች እና እቃዎች በአካባቢያዊ እና በክልል ደረጃ እንቅስቃሴ ቀልጣፋ፣ አስተማማኝ፣
ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተቀናጀ የትራንስፖርት ኔትወርክ ለመፍጠር ግዛቶችን ይመራል።
በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተሻሻሉ ግቦች እና ፖሊሲዎች አሁን ባለው አውራጃ እና ክልላዊ ፖሊሲ ላይ
ተመስርተው በሦስት ክፍሎች የተደራጁ ናቸው፦
• እድገትን መደገፍ - የ Regional Growth Strategy (ክልላዊ የእድገት ስልት) ን በሚያራምድ
የትራንስፖርት ስርዓት ክልሉን በማገልገል ላይ ማተኮር።
• ተንቀሳቃሽነት - ሰዎችን እና ሸቀጦችን በክልሉ ውስጥ እና ከዚያም ባለፈ በብቃት ለማንቀሳቀስ
የሚያስፈልጉትን ሙሉ የጉዞ ሁነቶችን መፍታት።
• የስርዓት ክዋኔዎች - ደህንነት፣ ቅልጥፍና፣ እና ዘላቂነት ለማቅረብ የትራንስፖርት ስርዓቱን ዲዛይን፣
ጥገና፣ እና አሰራርን ማጠቃለል።

የፖሊሲ ለውጦች
በ Transportation ምዕራፍ የቀረቡ ማሻሻያዎች በክልል ፖሊሲ እና በግዛት ሕግ ለውጦች ላይ ምላሽ
ለመስጠት፣ እና በመላ ኪንግ ካውንቲ የትራንስፖርት ስርዓት ላይ ፍትሃዊነትን ትኩረት ያደረገ ነው።
እነዚህ የቀረቡት ማሻሻያዎች በ Black, Indigenous, and people of color (ጥቁር፣ የሀገር ተወላጅ፣ እና
ቀለም ያላቸው ሰዎች)፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ወይም ገቢ የሌላቸው ሰዎች እና ልዩ የመጓጓዣ ፍላጎቶች ላይ
አፅንዖት በመስጠት በጣም በሚፈለጉበት ቦታ ለመጓጓዣ እና ለመንቀሳቀስ አገልግሎቶች ቅድሚያ በመስጠት
ፍትሃዊነትን ያሟላሉ።
ሌሎች የቀረቡት ማሻሻያዎች የመጓጓዣ ደጋፊ የመሬት አጠቃቀሞችን መፍጠርን፣ የሚሰራ መጓጓዣን
ማበረታታት፣ እና በትራንስፖርት ማሻሻያዎች በተጎዱ ማህበረሰቦች ላይ የመፈናቀልን እና የአሉታዊ ተፅእኖዎችን
መቀነስ ላይ አፅንዖት ይሰጣሉ።

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።
CPPዎች 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 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።

በአጠቃላይ፣ የታቀዱት ማሻሻያዎች በ VISION 2050 (ራዕይ 2050) ውስጥ የእድገት ስልትን ይደግፋሉ እንዲሁም በሕዝብም ሆነ በስራ ቅጥር ውስጥ
የተተነበየ እድገት መጓጓዣ ፍላጎቶችን ለማሟላት የአከባቢን ግዛቶች ያዘጋጃሉ።

የፖሊሲ ለውጥ ተጽዕኖዎች
•
•
•
•
•
•

ፍትሃዊ የትራንስፖርት ስርዓትን ለመፍጠር አጽንዖት ይሰጣል።
ለሁሉም ተጠቃሚዎች የትራንስፖርት ስርዓት ደህንነትን ያሻሽላል።
መጓጓዣ እና የሚሰራ ትራንስፖርትን ጨምሮ ለብቻ የመንዳት አማራጮችን ያበረታታል።
ከተጎዱ ማህበረሰቦች ላይ መፈናቀልን እና ተፅእኖን ይቀንሳል።
በመሬት አጠቃቀም እና በትራንስፖርት መካከል ግንኙነቶችን ያጠናክራል።
የመጓጓዣ አጠቃቀምን፣ የሚሰራ ትራንስፖርትን እና አማራጭ ነዳጆችን በማስተዋወቅ ዘላቂ የትራንስፖርት ስርዓትን 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።

