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

Countywide Planning Policies
(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ
ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਕੀ ਹਨ?

Environment (ਵਾਤਾਵਰਣ) ਅਿਧਆਇ ਸ਼ਿਹਰ� ਅਤੇ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਿਲਸੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ

ਬਹਾਲੀ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਮਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਇਨ�� ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਦੇ ਕੇ

ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
Environment (ਵਾਤਾਵਰਣ) ਅੱ ਪਡੇਟ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਭ ਤ�

ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ

ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੀਕੁਏਸ਼ਨ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਿਦਆਂ ਸਮਾਨਤਾ

ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੱ ਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਰੰ ਟ ਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮ�ਬਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ

ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨਾਲ ਅਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅੱ ਪਡੇਟ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਅਿਭਆਸ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਸਹੂਲਤ� ਤ� ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ
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(GMPC-ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਪਿਰਸ਼ਦ),

CPP ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸ਼ਿਹਰ� ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ

ਖੇਤਰ� ਤ� ਚੁਣੇ ਗਏ 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

VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱ ਪਡੇਟ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਕੰ ਮ ਵਧੇਰੇ ਿਟਕਾਊ ਭਿਵੱ ਖ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CPP, ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪ�ਭ ਾਵ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ

•
•
•

ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ

ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ Regional Planning
(ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ) ਵਾਲੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਲਈ ਜੈਿਵਕ ਬਾਲਣ ਸਹੂਲਤ� ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ।

ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਛਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਿਵਗੜ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਬਹਾਲ

ਕਰਨਾ, ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਖੁੱ ਲੀ ਜਗ�ਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਜੱ ਥੇ Black, Indigenous, and other people of color (ਕਾਲੇ ,
•

ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਲੋ ਕ), ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ, ਅਤੇ ਫਰੰ ਟ ਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ।

King County-Cities Climate Collaboration (ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ-ਿਸਟੀਜ਼ ਮੌਸਮ ਸਿਹਯੋਗੀ-K4C) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ

ਗੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

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।

