Countywide Planning Policies
Public Facilities and Services
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
Countywide Planning Policies ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ (CPPs) ਦਾ Public

Facilities and Services (ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�) ਅਿਧਆਇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਪਾਣੀ,

ਸੀਵਰੇਜ, ਦੂਰ ਸੰ ਚਾਰ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ� ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ

ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ

ਸਮਰੱ ਥਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮ� ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। Public Facilities and Services (ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ

ਸੇਵਾਵ�) ਅਿਧਆਇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਕ

ਲਾਗਤ-ਤ�-ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਮ
ੇ ੰ ਦ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
Public Facilities and Services (ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�) ਦੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਸਤੁਤ ਅੱ ਪਡੇਟ�

ਖੇਤਰੀ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱ ਚ

ਸਮਾਨਤਾ ਪ�ਤੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹਨ।

ਸਮਾਨਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕ�ਿਦ�ਤ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱ ਟ

ਿਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼� ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ

ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ� ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜ�

ਿਵਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ�ਝਾ

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜ� ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਅੱ ਪਡੇਟ�, ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ

ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

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

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ�, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱ ਟ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ
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ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਜ� CPP ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ

ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ
ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Growth
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Planning
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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।

CPP, ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

�ਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ।

(ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ) ਵਾਲੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਦਰਿਮਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਲਾਗਤ-ਤ�-

ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱ ਟ-

ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ Regional Planning

ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱ ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਮਦਨੀ ਪੱ ਧਰ� ਦੇ ਵਪਾਰ� ਅਤੇ ਘਰ� ਲਈ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਰੌਡਬ�ਡ

ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੰ ਦੇ ਸਮ� ਮੌਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ�, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ 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।

