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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
Countywide Planning Policies (ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ)(CPPs) ਦਾ Economy

(ਆਰਿਥਕਤਾ) ਅਿਧਆਇ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੰ ਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਿਲਸੀਆਂ Regional Economic Strategy (ਖੇਤਰੀ ਆਰਿਥਕ ਰਣਨੀਤੀ), ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਆਰਿਥਕ
ਿਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Economy (ਆਰਿਥਕਤਾ) ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ CPP ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਗਠਨ, ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। CPP ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵ�

ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ

ਆਰਿਥਕਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੰ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ।

ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀ
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ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਰਸ਼ਦ), CPP ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ

ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਤ� ਚੁਣੇ ਗਏ

Economy (ਆਰਿਥਕਤਾ) ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ CPP ਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੱ ਪਡੇਟ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ

ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੱ ਪਡੇਟ ਆਰਿਥਕ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ

ਵਪਾਰ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ, ਖ਼ਾਸਕਰ Black, Indigenous, and other

communities of color (ਕਾਲੇ , ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਰੰ ਗ� ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ) ਿਵੱ ਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਿਮਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ

ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸ਼ਿਹਰ�

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਕਰਕੇ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ।
CPP ਇੱ ਕ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਿਕੰ ਗ

ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ CPP ਅਤੇ

CPP ਦੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨਾਲ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਧਮ-

VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਦੇ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ

CPP, ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ

ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ� ਕੋਲ

ਚੰ ਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵ,ੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ

ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਹੋਣ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪ�ਭ ਾਵ
•
•
•
•
•

ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ
ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ Regional Planning
(ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ) ਵਾਲੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੱ ਧਮ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਇੱ ਕ ਿਵਿਭੰ ਨ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ

ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ� ਨੂੰ

ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਰਿਥਕ ਮੰ ਦੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱ ਧੇ ਸਰੋਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹ ਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਨਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, CPP ਜ� ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜ� ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

gmpc@kingcounty.gov ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜ� (206) 263-9560 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ Ben Larson ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

