ቀርበው መመልከት ይፈልጋሉ?
ስለ አሁናዊ King County
የምክር ቤት አውራጃዎች ያሉንን
የታሪክ ካርታዎች ይመልከቱ

ማህበረሰቦች ጠንካራ የሚሆኑት
አብረው መምረጥ ሲችሉ ነው
የ2021 King County የአውራጃ ኮሚቴ ባለው በዘመነ የሕዝብ ቆጠራ መረጃ በመመስረት የ King County ምክር ቤት
የአውራጃዎችን ድንበር ዳግም የመሳል ሃላፊነት ተሰጥቶታል። ኮሚቴው ከግምት ከሚያስገባቸው መስፈርቶች አንዱ ልዩ የሆኑ
ማህበረሰቦችን ነው። ኮሚቴው ስለ እርስዎ ማህበረሰብ እና ምን ልዩ እንደሚያደርገው መስማት ይፈልጋል።

ኮሚቴው ማህበረሰብዎ የት ጋር ጀምሮ የት ጋር እንደሚያልቅ ለመረዳት የእርስዎ ግቤት ይፈልጋል። ይህን
የሚያደርጉበት ሶስት
ሶስት መንገድ
መንገድ አለ፥

1
2
3

በማህበረሰቡ የማዳመጥ ክፍለ ጊዜ ላይ ይቀላቀሉን

ኮሚቴው በጁላይ እና በኦገስት ውስጥ ተከታታይ የማህበረሰብን የማዳመጥ ክፍለ ጊዜዎችን እና በበልግ (Fall) የማዘጋጃ
ቤት ስብሰባዎችን ያካሄዳል። በ kingcounty.gov/districting መረሐ ግብሩን ይመልከቱ እና ቦታ ያስይዙ።

የዳሰሳ ጥናታ
ጥናታችንን
ችንን ይውሰዱ

የዳሰሳ ጥናቱን ለመውሰድ እና ለኮሚቴው ግቤትዎን ለማቅረብ (በተለያዩ
ቋንቋዎች ይገኛል) የእኛን ድህረ ገጽ ይጎብኙ።

በአካባቢዎ ካሉ ማህበረሰቦች
የእርስዎን ማህበረሰብ የተለየ
የሚያደርገው ምንድን ነው?

ኢሜይል
ኢሜ
ይል ያድርጉልን

አስተያየትዎን፣ ጥያቄዎን፣ ቅሬታዎን ወይም የትርጉም ጥያቄዎን በ
districting@kingcounty.gov ላይ ኢሜይል ያድርጉልን።

የ2021 King County የአውራጃ ኮሚቴ አባላትን ይተዋወቋቸው፥

መናፈሻዎች፣ ገበያዎች፣ ወይም
ለማህበረሰብዎ እንደ መገናኛ
ወይም መሰብሰቢያ ቦታዎች
የሚያገለግሉ አካባቢዎች አሉ?

ማህበረሰብዎን በካርታ ላይ
ቢስሉት ምን ይመስላል?

የተለመዱ ጥያቄዎች

ሊቀመንበር አን
ሺንድለር

ሶፊያ
ዳነንበርግ

ፖል
ግሬቭስ

ሼሪል
ጃክሰን-ዊሊያምስ

ሮብ
ሳካ

King County ምንድን ነው?
King County ለሙሉ ሀገሩ “ክልላዊ” አገልግሎቶችን ያቀርባል፡ እነዚህም፣ የህዝብ ጤንነት፣ ምርጫዎች፣ የባቡር አገልግሎቶች፣ የፍሳሽ
ጽዳጅ፣ የደረቅ ጽዳጅ፣ የክልላዊ የወንጀለኛ የፍትህ ስርዓት፣ እና የ County መናፈሻዎችን ያጠቃልላሉ። ባልተጠቃለሉ አካባቢዎች፣
County እንደ አካባቢያዎ መንግስት ያገልግላል እናም ለህግ አስከባሪ፣ ለመንገድ እና ለድልድይ፣ ለፍቃድ እና ግንባታ፣ እና ሌሎች
የመንግስት አገልግሎቶች አቅርቦትን ያቀርባል። የ King County ምክር ቤት በክልል ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ ትልቅ የሆነውን መንግስት
የሚቆጣጠር የካውንቲው የህግ አውጪ ቅርንጫፍ ነው። በካውንቲው ውስጥ ካሉ ከዘጠኝ የተለያዩ አውራጃዎች ከተመረጡ ዘጠኝ
አባላት የሚቋቋም ነው።
የ King County የአውራጃ ኮሚቴ ምንድን ነው?
የ King County የአውራጃ ኮሚቴ በKing County ከተጠቆሙ አራት አባላት እና እንደ በኮሚቴው ከሚመረጥ እንዲሆንም እንደ
ሊቀመንበር ከሚያገለግል አምስተኛ አባል የተቋቋመ ገለልተኛ እና ወገንተኛ ያልሆነ ኮሚቴ ነው። በአውራጃ ውስጥ ያለውን የህዝብ ቁጥር
በተመጣጣኝ ሁኔታ እኩል እንዲሆኑ ለማድረግ ኮሚቴው አመታዊ የህዝብ ቆጠራ መረጃ ላይ በመመስረት በ10 አመቱ የCounty ምክር
ቤት አውራጃዎችን ዳግም የመሳል ብቸኛ ሃላፊነት አለበት።
በአውራጃ አፈጻጸም ላይ ግቤት መስጠት ምን ጥቅም አለው?
በተቻለው ልክ መጠን፣ የአውራጃ ድንበሮች ተመሳሳይ እና ተዛማጅ ፍላጎት ያሏቸውን ነባር ማህበረሰቦችን ለማስጠበቅ መሳል አለባቸው።
ማህበረሰቦች ብዙውን ጊዜ ጠንካሮች የሚሆኑት አብረው መምረጥ ሲችሉ እና በተለያዩ አውራጃዎች መካከል ሳይከፋፈሉ ሲቀር ነው።
ኮሚቴው የት እንደሚኖሩ እና በአዲሱ King County የምክር ቤት አውራጃ ውስጥ እውቅና ሊሰጣቸው የሚገባቸው ተመሳሳይ ፍላጎት
ወይም ቅሬታ ያላቸው የሰዎች ቡድን በማህበረሰብዎ ውስጥ መኖራቸውን ማወቅ ይፈልጋል። ማህበረሰብዎን ምን ልዩ እንደሚያደርገው፣
የት እንደሚጀምር እና የት እንደሚያበቃ ለኮሚቴው ይንገሩ።

www.kingcounty.gov/districting
www.kingcounty.gov/districting

