
   

 
 

   
 

ਕ ਿੰ ਗ  ਾਉਂਟੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਸਲੀ ਕਨਆਂ ਦੀ ਅਗ ਾਈ 
11 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੂੰ , ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ  ਾਰਜ ਾਰੀ, ਡਾਓ  ਾਂਸਟੇਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਪਬਕਿ  
ਹੈਿਥ ਡਾਇਰੈ ਟਰ ਪੈਟੀ ਹੇਜ਼, ਨੇ ਐਿਾਨ  ੀਤਾ ਕ  ਨਸਿਵਾਦ ਇ  ਜਨਤ  ਕਸਹਤ 
ਸੂੰ ਟ ਹੈ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ)। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੋ ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੂੰ  ਸੁਕਿਆ ਅਤੇ 
ਸਾਰ ੇਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਨੂੂੰ  ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਿ ਦਾ ਸੂੰ ਿਪ ਕਿਆ ਹੈ. 

ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਨਸਿਵਾਦ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਿ  ਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਾਨ 
 ਰਨ ਿਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਬਦੀਿੀ ਨੂੂੰ  ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਪਰਭਾਕਵਤ  ਰਨ 
ਿਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ  ੂੰਮ, ਿੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਈ  ਰੇਗਾ. 

ਇਹ  ਚਨਬਿੱਧਤਾ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ  ਦਰਾਂ  ੀਮਤਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਆਧਾਕਰਤ ਹਨ: 

• ਜਾਿ ਬੁੱ ਝ  ੇ ਨਸਿਵਾਦੀ ਬਿੋ 
•  ਾਿੇ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸੀ ਰੂੰਗ ਦੇ ਿੋ ਾਂ (ਬੀ.ਆ.ਈ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ) ਿਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁ ਸਾਨਦੇਹ ਹੋਿ 'ਤੇ ਕਧਆਨ  ੇਂਦਕਰਤ  ਰਨ ਦੀਆਂ  ੋਕਸਸਾਂ. 

• (ਬੀ.ਆ.ਈ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ) ਦੇ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਕਵਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਖੋ 
• ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਨੁ ੂਿ, ਪਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਿੋ 
• ਨਸਿੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਿ  ਾਰਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਬੋਕਧਤ  ਰੋ 

ਇਸ ਘੋਸਿਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਸਰ ਾਰ ਕਵੱਚ ਕਸਸਟਮ ਦੇ ਵ ੀਿਾਂ, ਸਮੂਹ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤ  ਸੇਵ ਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਿੀ ਕਵੱਚ,  ਾਰਜ ਾਰੀ  ਾਂਸਟੇਨਟਾਈਨ ਨੇ 
ਇੱ  ਪਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇੱ  ਪੈ ੇਜ ਰੱਕਖਆ ਜੋ ਅਪਰਾਧ   ਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਿਾਿੀ ਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਿਵਾਦ ਦਾ ਜਨਤ  ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਟ (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ) ਵਜੋਂ ਟਾ ਰਾ  ਰਨ ਿਈ ਚੱਿ ਰਹੇ  ੂੰਮ ਿਈ ਫੂੰਡ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

https://publichealthinsider.com/2020/06/11/racism-is-a-public-health-crisis/
https://publichealthinsider.com/2020/06/11/racism-is-a-public-health-crisis/
https://www.kingcounty.gov/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health-crisis.aspx


   

 
 

   
 

ਅੱਜ, ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ  ਾਰਜ ਾਰੀ, ਡਾਓ  ਾਂਸਟਨੇਟਾਈਨ ਨੇ, ਨਸਿਵਾਦ ਕਵਰੋਧੀ  ੂੰਮ 
ਿਈ ਫੂੰ ਕਡੂੰਗ ਪਰਾਥਕਮ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ, ਅਪਰਾਕਧ   ਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਿਾਿੀ ਕਵੱਚ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨਵੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਦੱਤੀ. ਅਗਿੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ 
ਐਿਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਕਵਸਥਾਰ ਏਜੂੰਡਾ ਜਾਰੀ  ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

2021-2022 ਦਾ ਬਜਟ ਕਵੱਕਦਆਵਾਦ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਿ ਅਤੇ ਅਪਰਾਕਧ   ਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਿਾਿੀ 
ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਵਸੇਸ ਜਨਤ  ਸੁਰੱਕਖਆ ਮਾਡਿਾਂ ਦੇ ਕਵ ਾਸ ਅਤੇ ਿਾਗੂ ਰਿ ਦੁਆਰਾ 
ਜਨਤ  ਨਾਿ ਭਾਈਵਾਿੀ, ਪਰਭਾਵਸਾਿੀ ਜਨਤ  ਦੇ ਚੱਿ ਰਹੇ  ੂੰਮ ਨੂੂੰ  ਫੂੰਡ ਦੇਿ ਿਈ 
ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿਗਾਂ ਿਈ ਪਰਿਾਿੀ ਕਵਚ ਸਾਮਿ ਹੋਿ, 'ਤੇ  ੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਧਾਰਤ 
ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ (ਬੀ.ਆ.ਈ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ)  ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ  ਰਨਾ. 

ਬਜਟ ਮੁੱ ਿ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ. 2021-2022 ਦੇ ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਬਜਟ ਕਵੱਚ ਉਹ ਕਨਵੇਸ 
ਸਾਮਿ ਹਨ ਜੋ ਕ  ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਕਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਾਿੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਿੋ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ 
 ਰਦੇ ਹੋਏ ਿੋੜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ  ਰਨ ਿਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਿੇ ਕਨਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਰਜੀਹ ਦੇਿ ਉੱਤ ੇਜੋ਼ਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

 

2021-2022 ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਨਰਮਾਣ ਕਸਧਾਂਤ: 

• ਨਸਿੀ ਕਨਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਅਗਵਾਈ  ਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 
ਅਤੇ ਜੀਕਵਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਕਹਿ ਕਦਓ 

• ਇਹ ਸੁਕਨਸਕਚਤ  ਰੋ ਕ   ਾਿੇ, ਦਸੇੀ, ਅਤੇ ਰੂੰਗ ਦੇ ਿੋ  ਫੈਸਿੇ ਿੈਿ ਦੇ ਸਾਰ ੇ
ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ  ਰਦੇ ਹਨ 

• ਪੁਕਿਸ ਤੋਂ ਫੂੰਡ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਜਨਤ  ਕਨਵੇਸਾਂ ਨੂੂੰ  ਫੂੰ ਕਡੂੰਗ  ਰੋ. 



   

 
 

   
 

• ਜਨਤ  ਅਧਾਰਤ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਵੱਚ ਕਨਵੇਸ  ਰੋ 
• ਜਨਤ  ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 
ਮੌਜੂਦਾ  ਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਨਸਿਵਾਦ ਕਵਰੋਧੀ ਪਰਾਥਕਮ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
 ਦਰਾਂ  ੀਮਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਿ ਿਈ  ਾਉਂਟੀ ਦੇ  ੂੰਮ ਾਜ ਕਵੱਚ ਿੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਅਤੇ 
ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਿੀ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਮਿ  ਰਨਾ ਸਾਮਿ ਹੈ.  ਈ ਂਬਜਟ ਚੱ ਰਾਂ 
ਕਵਚ, ਇਹ ਯਤਨ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਵੂੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 
ਪਰੇਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਈ  ਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਕਹਿਾਂ ਕਨਵੇਸ  ਰਦੇ ਹਨ. 
 
ਟੀਚਾ ਜਨਤ  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ  ਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਦਖਿਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੂੰ  ਰੋ ਿ ਅਤੇ ਜਨਤ  ਦੀ ਭਿਾਈ ਨੂੂੰ  ਉਤਸਾਹਤ  ਰਨ. ਕਨਰੂੰਤਰ ਪਰਿਾਿੀਆਂ, 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਕਹਿ ਵਾਿੇ ਿੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਿ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤ  ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦਖਿਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਕਵੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਰੋਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਕਨਵੇਸ  ਰਨ ਕਵੱਚ (ਬੀ.ਆ.ਈ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ) ਨੂੂੰ  ਨੁ ਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ. 
 
ਹਰੇ  ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਬਜਟ ਿਈ, ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ  ਾਰਜ ਾਰੀ, ਡਾਓ  ਾਂਸਟੇਨਟਾਈਨ, 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤ  ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮੂੰਗਦਾ ਹੈ. ਹਾਿਾਂਕ , ਇਹ 
ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਅਗਿੇ ਹਫਤ ੇਸਾਹਮਿੇ ਆਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਦੀ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਨਾਿ ਕਤਆਰ  ੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਰ ਅਪਰਾਧ   ਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਿਾਿੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 
ਨਸਿਵਾਦ ਕਵਰੋਧੀ  ਾਰਜ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਿ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਕਵੱਚ. 
 
ਇਹ ਬਜਟ ਿਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤੂੰ ਨ ਕਵਸੇਸ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੁਕੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 
ਕਨਵੇਸ, ਕਵਵੇ , ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ  ਿਪਨਾ. 



   

 
 

   
 

 
2021-2022 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ  ਾਰ ਾਈਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• $4.6 ਕਮਿੀਅਨ ਮਾਕਰਜੁਆਨਾ ਟ ੈਸ ਮਾਿੀਆ ਹਟਾਓ 
• ਰੀਸਟੋਰਕਟਵ ਪਬਕਿ  ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ $6.2 ਕਮਿੀਅਨ ਦਾ ਕਨਵੇਸ  ਰੋ 
• ਸਕਹਰੀ ਸੂੰਮਕਿਤ ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਕਵੱਚ ਪੁਕਿਕਸੂੰਗ ਦੇ ਕਵ ਿਪ ਨੂੂੰ  ਸਕਹ-
ਬਿਾਉਿ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਿਾਗੂ  ਰਨ ਿਈ $750,000 ਦਾ ਕਨਵੇਸ  ਰੋ 

• ਜੇਿਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਵੱਚ ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਾ ਅਤੇ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ $1.9 
ਕਮਿੀਅਨ  ਰੋ 

• ਬੂੰਦੂ  ਦੀ ਕਹੂੰ ਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਿ ਿਈ ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੂੰਚ ਿਈ $600,000 ਦਾ 
ਕਨਵੇਸ  ਰੋ 

• ਪੁਰਾਿੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱ ਰ ਨੂੂੰ  ਤੋੜਨ ਿਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ ਸ  ਰਕਦਆ,ਂ 
ਕਨਆਂਇ  ਪਰਿਾਿੀ ਤੋਂ ਪਕਹਿੀ ਵਾਰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾਇਰ  ਰਨ ਿਈ 2.7 
ਕਮਿੀਅਨ ਦਾ ਕਨਵੇਸ  ਰੋ 

• ਸ ਾਈਵੇ  ਕਮਯੂਕਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਵੱਚ ਕਨਵੇਸ  ਰੋ 
• ਮੈਟਰ ੋ'ਤੇ ਕ ਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਗੂ  ਰੋ 

 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਵੇਸ  ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤ -ਅਗਵਾਈ ਵਾਿੇ ਹੱਿਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਸਕਹ-ਕਨਰਮਾਿ 
ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗ.ੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਥਕਮ ਤਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਜਾਿਬੁੱ ਝ  ੇ, ਿੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਕਸਹਤਮੂੰਦ, ਖੁਸਹਾਿ, ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸਹਾਿ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਨੂੂੰ  
ਉਤਪੂੰਨ  ਰੇਗੀ ਜੋ ਕ  ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਕਵੱਚ ਰਕਹਿ ਵਾਿੇ ਸਾਰ ੇ(ਬੀ.ਆ.ਈ.ਪੀ.ਓ.ਸੀ) 
ਿਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਿੀ ਕਨਆਂ ਦੀ ਜੜਹ ਹਨ. 
 



   

 
 

   
 

ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਦੀ ਨਸਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਸਿੀ ਬਿਨ ਦੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਕਹੱਸੇ ਵਜੋਂ 
ਇਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਿ ਾਰੀ ਿਈ  ਾਰਜ ਾਰੀ ਪਰੈਸ ਕਬਆਨ 
(ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ) ਨੂੂੰ  ਪੜਹੋ. 
 
ਮੁੱ ਖ ਗੱਿਾਂ 2021-222 ਦੇ ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਬਜਟ ਕਵੱਚ ਸਾਮਿ  ੀਤੀਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ ਜੋ 
 ਾਰਜ ਾਰੀ  ਾਂਸਟੇਨਟਾਈਨ 22 ਸਤੂੰਬਰ ਨੂੂੰ  ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ  ਾਉਂਸਿ ਨੂੂੰ  ਇੱ  ਰਸਮੀ 
ਭਾਸਿ ਦੇ ਨਾਿ ਪੇਸ  ਰਨਗ।ੇ 
 
22 ਸਤੂੰਬਰ ਨੂੂੰ  ਬਜਟ ਘੋਸਿਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੱ  ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਨਤ  ਅਤੇ 
ਜਨਤ  ਅਧਾਰਤ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੂੰਡੇ ਕਵੱਚ ਇਨਪੁਟ ਮੂੰਗਿ 
ਅਤੇ ਭਕਵੱਖ ਿਈ ਕ ਸ ਤਰਹਾਂ ਨਸਿੀ ਇ ਸੁਰਤਾ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਵਸਾਿੀ ਨਾਿ ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਿ 
ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੇਗੀ. 
 
ਨਵੂੰਬਰ ਕਵੱਚ, ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ  ਾਉਂਕਸਿ ਬਜਟ ਨੂੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਨਰਧਾਰਤ 
 ਰੇਗੀ ਕ  ਕ ਹੜੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵੀ ਾਰ  ਰਨਾ ਹੈ. 
 
ਨੀਤੀ ਫਰੇਮ ਰ : 
 
ਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕ ਉਂਕ  ਇਹ ਿੋ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ  ਰਦੀ ਹੈ. ਸ ੂਿ ਤੋਂ 
ਿੈ  ੇ  ਾਰੋਬਾਰ ਤੱ  ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱ  ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਕਵਚ ਾਰ, ਜਨਤ  ਨੀਤੀ 
ਗਾਈਡ ਕਸਸਟਮਜ਼, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕ  ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਜਨਤ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨਾਿ ਕਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰਪਰ   ਰਦੀ ਹੈ. ਜਨਤ  ਨੀਤੀ ਚੁਿੌਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਿ  ਰਨ ਅਤੇ 

https://www.kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2020/September/16-budget-antiracism.aspx


   

 
 

   
 

ਜੀਵਨ ਦੀ  ੁਆਕਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਵਸਾਿੀ ਨਾਿ ਹੱਿ  ਰ ਸ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਉਿਟ, ਇਹ 
ਕਵਅ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਫਰਕ ਆਂ ਨੂੂੰ  ਨ ੁਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾ ਸ ਦਾ ਹੈ. 
 
ਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ  ਾਿੇ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸੀ ਰੂੰਗ ਦੇ ਿੋ ਾਂ ਦੀ ਤਾ ਤ, ਖੁਸਹਾਿੀ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਿ ਿਈ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਈ 
ਸਾਰ ੇਕ ੂੰਗ  ਾਉਂਟੀ ਕਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤ  ਖੁਸਹਾਿ ਹਨ. ਡੇਟਾ ਤਬਦੀਿੀ ਦੀ ਮੂੰਗ 
 ਰਦਾ ਹੈ. ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਆਪ  ਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੂੰਡਾ ਅਗਿੇ 
 ੁਝ ਹਫਕਤਆਂ ਕਵੱਚ ਸਾਂਝਾ  ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

• ਅਪਰਾਕਧ   ਾਨੂੂੰ ਨੀ ਪਰਿਾਿੀ 
• ਆਰਥ  ਕਵ ਾਸ 
• ਜਨਤ  ਕਸਹਤ, ਕਵਵਹਾਰ  ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ 
• ਬਿਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਿ 

 
20 ਸਤੂੰਬਰ ਨੂੂੰ  2021-222 ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ  
Office of Performance, Strategy & Budget (ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ) ਅਕਤਕਰ ਤ 
ਵੇਰਵੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੂੰਡੇ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਨਵੇਸ ਦੀ ਜਾਿ ਾਰੀ ਉਪਿਬਧ  ਰਾਈ 
ਜਾਏਗੀ. 

https://www.kingcounty.gov/depts/executive/performance-strategy-budget.aspx
https://www.kingcounty.gov/depts/executive/performance-strategy-budget.aspx

