
 

ی با عدالت نژادی در    کینگ کاونیت ره�ب
ن مدیر اجرا2020جون  11درتار�ــــخ  ن مدیر ، کینگ کاونیت   یی ، داو کنستانتنی  ص� عمو� نژاد پرسیت را �ک بحران ،صحت عامه و پیت ه�ی

 نگهدارند. باال تری  مع�ار هایا را ب کینگ کاونیت تمام   تا فراخوان جامعه تصم�م گرفتند شن�دند بعد از ، آنها اعالم کردند 

 عادالنه به اثرات مخرب نژاد پرسیت میباشد، و کار طوالین مدت را برای  متعهد به کینگ کاونیت 
گ

ن منابع مورد ن�از برای رس�د� ا�جاد و تأث�ی    تأ منی
ات   انجام خواهدداد.  قابل مالحظهگذاری تغ�ی

ات مذکور در   بنا شدە است:  ز�ر مقادیر تغ�ی

 عمدا� ضد نژاد پرسیت باش�د •
 س�اە پوستان و د�گر ب�ش�ت به ساحات آس�ب پذر�که عمدتتالش و تمرکز  •

�
 م�کنند  افراد ا

گ
ن پوست زند�  داشته باش�د رنگنی

ن پوست افراد وتجارب زندە س�اە پوستان و د�گر  گفتهتمرکز به   •  رنگنی
 باشد به طور عادالنه پاسخگو، شفاف و سازگار  •
 نژادی و نا برابری ها را در �اب�د ر�شه های اص� یب عدالیت  •

ن ودر کل دولت    یی اجرا از زمان اعالم�ه، با همکاری مدافعان س�ستم، اعضای جامعه، کارمندان عمو�، مدیر  �سته  کینگ کاونیت کنستانتنی
عمو� نژاد پرسیت به عنوان �ک بحران با های در حال انجام برای مقابله  م�کند، وکار  حپ�شنهادی را تنظ�م کردند که س�ستم ک�فری را اصال 

ن م�کند.  ص�  را تأمنی

، مدیر اجرایئ   ن ن ا، �مکینگ کاونیت امروز، داو کنستانتنی  �ه گذاری های کل�دی و اصالحات اسا� در س�ستم حقو�ت ک�فری، وهمچننی

ح داد، برنامه تفص�� و دستورال اول��ت های ما� برای کار   جه هفته آیندە منت�ش م�شود. عمل دقیق �س از اعالم بودهای ضد نژاد پرسیت را �ش

بزرگساالن کیفری برای کاھش تکرار جرم و پایان دادن بھ مشارکت در سیستم جوانان و متمرکز بر اصالح نظام حقوقی  2022-2021بودجھ 
است، مشارکت با جامعھ برای ایجاد راه حل، بودجھ کار مداوم سازمان ھای  عوضی مصئونیت عامھھای  نمونھیق توسعھ و اجرای راز ط

 مبتنی بر جامعھ، و حمایت از کارمندان سیاه پوست و رنگین پوست.
ایھ گذاری ھای است کھ بر عدالت عادالنھ تأکید دارند و شامل سرم 2022-2021بودجھ پیشنھادی  بودجھ ھا منعکس کننده ارزش ھا ھستند.

تأکید  ،تأثیر دارند کینگ کاونتیاولویت بندی منابع برای تأمین مناطق مورد نیاز کھ بھ میزان نامناسبی بر افراد سیاه پوست و رنگین پوست در 
 .میکند

 

 : 2022-2021 سازی پال��اصول بودجه و 

ی   •  افراد را در اول�ت قرار دادن ەها وتجارب زند کفته،  کردنبا عدالت نژادی ره�ب
ن بودن از حضور  • ی  داشتمطمنئ ن پوست در تما� سط�ح تصم�م گ�ی  افراد س�اە پوست و رنگنی
  اختصاص دادن بودجه از پول�س و س�ستم حقو�ت به �ما�ه گذاری های اجتما� •
  مبتین بر جامعه�ما�ه گذاری کردن در سازمان ها و مشارکت های  •
 اول�ت های بودجه های جامعه و  پال��توجه کردن به  •

برای  کینگ کاونیت مدت و دائ� در عمل�ات   ط��لشامل پ�ش پرداخت های م�شود که برای �ک تغ�ی  کینگ کاونیت پ�شنهادات بودجه فع�  
را برطرف که مشکالت موجود   خدماتاین تالش مجددا� از  ویبازتاب اول��ت ها و ارزش های ضد نژاد پرسیت است. � چندین دورە بودج

 تقس�م م�شود.  ،م�کنند به برنامه های که زودتر �ما�ه گذاری م�کنند 

مدت باعث دور  ط��لادامه تالش های  م�گردد. ن�از مداخله در آیندە و ارتقأ رفاە جامعه مانع که است   جامعه های تالشاص� تق��ت هدف 
ساند شدن منابع نا عادالنه از س�ستم ها، پال�� ها و برنامه های م�شود که به جامعه  ن پوست آس�ب م�ی تا  س�اە پوستان و د�گر افراد رنگنی

 �ما�ه گذاری کند. � اجتما یبرنامه هاو منابع باال دسیت را در مداخالت 

ن  د.           کینگ کاونیت ، مدیر اجرایئ  داو کنستانتنی بااین حال،  ، برای هر بودجه پ�شنهادی  از سهم داران مختلف واعضای جامعه کمک م�گ�ی
ورت و همکاری  ی ته�ه شدە است، به و�ژە در مورد اصالح س�ستم حقو�ت ک�فری طر� که در هفته آیندە ارائه خواهد شد با احساس �ن ب�ش�ت

       و اول��ت بندی به ضد نژاد پرسیت کار م�شود.                                                                                  
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 جمع آوری شدە است: �ما�ه گذاری، وا�ذاری، تصور مجدد.  خاص این بودجه بر اساس سه اصل

 شامل موارد ز�ر است:  2022-2021در بودجه  اتاقدام

 از درامد مال�ات ماری جوانا دالر ملیون  4.6وا�ذاری  •
 درمس�ی های باز سازی جامعه دالر ملیون  6.2�ما�ه گذاری  •
 که در آن ادغام شدە است  کینگ کاونیت برای ا�جاد و اجرای �ک گذینه جا�گ��ن برای پول�س در   دالر  750000�ما�ه گذاری  •
 �انزندان نفوسبرای محدود�ت های  دالر ملیون  1.9وا�ذاری  •
 به خشونت با اسلحه گویی منظقه ها و برای پاسخ  برای رو�کرد  دالر  600000�ما�ه گذاری  •
ن بار  دالر ملیون  2.7�ما�ه گذاری  • ن  که  برای پروندە های جرم برای اولنی از س�ستم قضایی منحرف شدن و ارائه خدمات برای شکسنت

 چرخه جرا�م مزمن 
 �ما�ه گذاری در مرکز جامعه اسکای وی •
و •  تغ�ی اجرای کرا�ه در م�ت

الین ما همزمان با انجام این �ما�ه گذاری ها و ا�جاد همکاری و استفادە از رهکار های تحت هدا�ت جامعه ادامه خواه�م داد. تغ�ی عمدە و طو 
ت و که در عدالت نابرابر و نژادی برای همه جامعه س�اە پوس، و پر رونق را ا�جاد م�کند مصئوندر منابع و اول��ت ها، جوامع سالم، شاد، مدت 

ن پوست سا�ن در    دارد. ر�شه  کینگ کاونیت رنگنی

، کینگ کاونیت به عنوان بخ�ش از تعهد   برای کسب اطالعات ب�ش�ت در مورد این پ�شنهاد ها و سایر پ�شنهادات، این مقاله را  در مورد نژاد پرسیت
   Executive Press Releaseمطاله کن�د. 

این رس� در  شامل 2022-2021نکات برجسته در بودجه پ�شنهادی  ن با سخ�ن ارائه  کینگ کاونیت سبتام�ب به شورای   22خواهد شد. که کنستانتنی
 م�دهد. 

، �ک ت�م   22�س از اعالم بودجه در  پ�شنهادی  پال��های مستقر در اجتماع متحد م�شود تا در برنامه مان ز با جامعه و سا کینگ کاونیت سبتام�ب
فت موثر، برابری نژادی برای آیندە درخواست کند.   پ��ش

گ
 و چگون�

ن م�کند که کدام پ�شنهاد را � پذیرد  کینگ کاونیت درماە نوام�ب شورای    . بودجه را تص��ب و تعنی

 : پال��چارچوب 

 مردم تأث�ی م�گذارد، از مد پال��
گ

ن در این م�ان، س�ستم های راهنمایی ر مهم است ز�را در زند� سه گرفته تا حمل و نقل تا تجارت و همه چ�ی
 با اعضای جامعه   ،عمو� های پال��

�
 عمو�های  پال�� ارتباط برقرار م�کند رهنمایی م�کند  کینگ کاونیت برنامه ها و خدمات�که مستق�ما

 را به
گ

 میتواند په افراد و جوامع آس�ب برساند.  در بع�ن موارد  و بود بخشد، میتواند به طور موثر چالش ها را حل کند، وک�ف�ت زند�

ن پوست، زمینه های س�ا� ز�ر را در اول��ت قرار دادە است�ب کینگ کاونیت برای پ�ش  ، و رفاە برای افراد س�اە پوست و رنگنی  تا  ،د قدرت، شگوفایی
اقدامات عمیق تر س�است گذاری و برنامه جامع س�است گذاری �  . ن�از به تغ�ی دارند  اطالعات کنند. همه سا�نان و جوامع کینگ کاونیت رشد  

ا� گذاشته خواهد شد  چندین هفته آیندە به اش�ت

 س�ستم حقو�ت ک�فری •
 توسعه اقتصادی  •
 و ته�ه مسکن صحت رواین ، صحت عامه •
 ز�ستز�ر ساخت ها ومح�ط  •

، دستور عمل های س�ا�، برنامه ها و اطالعات خاص �ما�ه گذاری بعد از انتشار بودجه  ، در  22در  2022-2021توض�حات ب�ش�ت سبتام�ب
س خواهد  قابل Office of Performance, Strategy & Budgetو�سا�ت       . بود دس�ت
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