ምስጓም ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ ኣብ ኪንግ ካውንቲ
ኣብ ሰነ 11 2020 በዓል መዚ ኪንግ ካውንቲ ዶው ኮንስታንታይን (Dow Constantine) ከምኡ’ውን ሓላፊ ሓለዋ ህዝባዊ ጥዕና ፓቲ ሀይስ ( Patty
Hayes) (እቲ ዎብሳይት ብእንግሊዝኛ ጥራሕ እዩ) ዓሌታዊነት ናይ ሓለዋ ህዝባዊ ጥዕና ጸገም ኢዩ ብምባል ብወግዒ ኣዊጆም ኢዮም።ካብ ሕብረተሰብ
ዝተበገሰ ህዝባዊ ጠለብ ንግብራዊ ስጉምቲ ንኪንግ ካውንቲ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ንምብጻሕ ተበጊሶም አለዉ።
ኪንግ ካውንቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ ጸጋታት ብማዕርነት ብምምዳብ ኣዕነውቲ ንዝኾኑ ናይ ዓሌታዊነት ሳዕቤናት ከምኡ’ውን ኣገዳሲ ዝኾነ ስራሕ ናይ ነዊሕ
መደብ ብምስራሕ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ኢዩ።
እቶም ተወፋይነት ኣብዞም ዝስዕቡ ክብርታት ዝተመርኮሱ ኢዮም፣
•
•
•
•
•

ብኣፍልጦ ዝተመስረተ ጸረ-ዓሌታዊነት ምዃን
ንጸለምቲ፡ ጻዕዳ ዘይኮኑ ደቀባት፡ ( Black, Indigenous People of Color) ሰባት ኣዝዮም ጎዳእቲ ኣብ ዝኾኑ መዳያት ምትኳር
ድምጽታት ከምኡውን ናይ ናብራ ልምድታት BIPOC ማእከል ምግባር
ማዕርነት ዘለዎ ግብረመልሲ: ህሉው ኩነታት ዘንጸባርቕ፡ ግሉጽነት: ከምኡ’ውን ተሓታትነት ዘለዎ ምዃን
ኣብ ቀንዲ ጠንቅታት ዓሌታዊ ዘይማዕርነትን ዘይፍትሓዊነት ምትኳር ።

ብወግዒ ካብ ዝተኣወጀሉ ጀሚሩ ምስ ተጣበቕቲ ማሕበራት (System Advocate)፡ ኣባላት ሕብረተሰብ፡ ከምኡውን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኪንግ
ካውንቲ ብምትሕብባር በዓል መዚ ኮንስታንታይን ንምምሕያሽ ስርዓት ገበናዊ ሕጊን ( Reform The Legal Criminal System) ከምኡ’ውን ንዝቕጽል
ዘሎ (እቲ ዎብሳይት ብእንግሊዝኛ ጥራሕ እዩ) ዓሌታውነት ናይ ሓለዋ ህዝባዊ ጥዕና ጸገም ብምዃኑ ፊት ንፊት ንምግጣሙ ገንዘብ ተመዲቡ ኣሎ።
ብሓንሳብ ብምትሕግጋዝ
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኪንግ ካውንቲ በዓል መዚ ዝኾነ ዶው ኮንስታንታይን ሒዝዎ ዘሎ ንድፊ ኣብ ቀንዲ ወሰንቲ ዝኾና ወፍሪታት ( Investment)
ከምኡውን ምምሕያሻት ገበናዊ ሕጋዊ ስርዓትን እንተላይ ምምዋል ቀዳምነታት ንጸረ ዓሌታዊነት ስርሓት ዝህብዎም ገንዘባዊ ደገፍ ኣቕሪቡ ። እቲ ዝርዝር
ኣጀንዳ ፖሊሲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ባጀት ድሕሪ ምግላጹ ክፍለጥ ኢዩ። ብሎሚ ጊዜ King
ናይ 2021-2022 ባጀት ኣብ ምምሕያሽ ገበናዊ ስርዓትን ሕግን ብምትኳር ፈጸምቲ ዳግማይ-በደል ንምንካይ ከምኡውን ተሳታፍነት መንእሰያትን
ኣባጽሕን ( Adults) ኣብዚ ጉዳይ ከብቅዕ ብምዕባለን ትግባረን ኣማራጺ ሞዴላት ድሕነት ህዝቢ ምስቲ ሕብረተሰብ ብምትሕብባር ፍታሕ ከምጽኣ
ዝሰርሓ፡ ምምዋል ዕዉታት ማሕበረሰባዊ- ሰረት ዘለወን ማሕበራትን ከምኡውን ሰራሕተኛታት BIPOC ብምሕጋዝን።
ባጀታት ንኽብርታት የንጸባርቑ። ናይ 2021-2022 ንድፊ ባጀት እንተላይ ኣብ ወፍሪ ንምዕሩይ ፍትሒ ከምኡ’ውን ናይ ጸጋታት ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ
ድሌት ኪንግ ካውንቲ ዝነብሩ ጸለምትን ጻዕዳ ዘይኮኑ ደቀባትን ኣዝዩ ዝጸሉ መደባት ዘተኮረ ኢዩ።
2021-2022 ባጀትን መምርሕታት ምውጻእ ሕግን ፣
•
•
•
•
•

ምስጓም ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ፡ ድምጽን ነባሪ ተመኩሮታት ናይቶም ኣዝዮም ዝተጸልዉን ምቕዳም
ዉክልና ጸለምቲ፡ደቀባት፡ ጻዕዳ ዘይኮኑ ሰባት ኣብ ኩሉ ጽፍሒታት ወሃብቲ ዉሳኔ ምርግጋጽ።
ካብ ትካላት ፖሊስን ስርዓተ ሕግን ገንዘብ ናብ ሕብረተሰባዊ ወፍሪ ምትህልላፍ
ኣብ ሕብረተሰባዊ- ሰረት ዘለወን ማሕበራትን መሻርኽትን ወፍሪ ምግባር
ሕብረተሰባዊ ፖሊሲ መሰረት ዝገበረ ዝካየድን ናይ ባጀት ቀዳምነታትን ምግባር

እዋናዊ እማመ ባጀት ናይዚ ካውንቲ እንተላይ ናይ ነዊሕ እዋንን ቀዋሚ ምስግጋርን ጸረ-ዓሌታውነትን ክብርታትን ንምንጽብራቕ ኣቐዲምካ ዝኽፈል ዕርቡን
ዝሓወሰ ኢዩ። ኣብ ተደጋጋሚ ናይ ባጀት እዋናት እዚ ጻዕሪዚ ጸገማት ንምፍታሕ ተዋፊሩ ንዘሎ ጸጋታት ናብ ቅድመ- ጥንቃቐታት ዘተኮረ መደብ ወፍሪ
ምትግባር ።

እቲ ዕላማ ሕብረተሰባዊ ጻዕርታት ብምብርታዕ ቀጺሎም ንዝመጹ ጉድኣታት ንምክልኻል ከምኡውን ምምዕባል ሕብረተሰባዊ ድሕነት’ዩ። ቀጻሊ ናይ ነዊሕ
ግዜ ጻዕርታት ንጸጋታት ካብ ዘይቅኑዕ ስርዓታት፡ ፖሊሲታት፡ ከምኡ’ውን ን ንጸለምቲ፡ ጻዕዳ ዘይኮኑ ደቀባት (BIPOC) ጎዳእቲ ዝኾኑ ፕሮግራማት፡ ናብ
ምክልኻል ሕብረተሰብ ዘተኮረ መደብ ይሰጋገር።
ንነብሲ ወከፍ እማመ ባጀት፡ በዓል መዚ ኪንግ ካውንቲ፡ ዶው ኮንስታንታይን ካብ መሻርኽትን ኣባላት ሕብረተሰብን ርኢቶ ይደሊ ኢዩ።
ኮይኑ ግን እቲ መደብ ምምሕያሽ ስርዓተ ገበናዊ ሕጊ ከምኡ’ውን ጸረ ዓሌታዊነት ስራሕ ቀዳምነት ዝህብ ዕማም ንድፊ ብዝቐልጠፈን ብምትሕብባርን ኣብ
ዝቕጽል ሰሙን ምቕራብ ኢዩ።
እዚ ባጀት ብቐንዱ ኣብ ሰለስተ ዉሱናት መምርሕታት ዝተመርኮሰ ኢዩ፣ ወፍሪ፣ ምዝዋር፣ ከምኡ’ውን ፍሉይ ራኢ።
ትግባረ ባጀት 2021-2022 ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፣
•
•
•
•
•
•
•
•

ካብ ኣታዊ ቀረጽ ማሪዋና $4.6 ሚልዮን ምዝዋር ( Divest) ምግባር
$6.2 ሚልዮን ወፍሪ ብምግባር ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህባ ንመኽሰብ ዘይሰርሓ ምሕዳስIn the Reformation ማሕበረኮም መንገድታት
6.2 ሚልዮን ዶላር Invest ይግበሩ
$750,000 ወፍሪ ብምግባር ብሓባር ዘስርሕ ኣማራጺ ሓለዋ ፖሊስ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዝመሓደራ ከተማታት ምትግባር።
ቁጽሪ እሱራት ብምጉዳል $1.9 ሚልዮን ምዝዋር (Divest) ምግባር
$600,000 ወፍሪ ብምግባር ምስ ጠበንጃ ዝተተሓሓዙ ገበናት ግብረመልሲ ምሃብ
$2.7 ሚልዮን ወፍሪ ብምግባር ንመጀመርታ ግዜ ገበን ንዝፈጸሙ ሰባት ክሲ ካብ ፍርዳዊ ስርዓት ብምውጻኣ ካልእ ኣገልግሎት ብምሃብ ካብዚ
ናይ ገበን መጻወድያ ምውጻእ
ኣብ ስካይወይ ማእከል ሕብረተሰብ ወፍሪ ምግባር
ዋጋ መጉዓዝያ ሜትሮ ኣውቶቡሳት እንደገና ምሕሳብናይ ዕዳ ክፍሊት

ነዚ ወፍሪ ከነካይድ ከለና ኣብ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ፍታሕ ብምፍጣር ከነተግብሮ ኢና። እዚ ብኣፍልጦን ናይ ነዊሕ እዋን ምስግጋር ጸጋታትን፡
ቀዳምነታትን መደብ ሚዛናዊ ዓሌታዊ ፍትሒ ንኹሎም ጸለምቲ፡ ጻዕዳ ዘይኮኑ ደቀባት (BIPOC)፡ ከምኡውን ኣብ ኪንግ ካውንት ዝነብሩ ሕብረተሰብ
ጥዑይ፡ ሕጉስ፡ ዉሑስን፡ ቀጻሊ ዝኾነ ባይታ ይፈጥር። ነዘን Investments When we do ብማሕበረኮም ዝምርሑ ምፍቲሕታት ብሓባር We
work ከምኡውን Hire us ክንቅጽል ኢና ።ኮነ ተባሂሉ ፣ ናይ ነዊሕ ጊዜ Of wealth ለውጢ ከምኡውን ቀዳምነት Given to them ጉዳያት In
King County ንዝነብሩ ንኩሉ Bipock ብፍትሓዊ ውጽኢት ከምኡውን ብዘርኢ ፍትሒ ዝተመስረቱ ጥዑይ/ወናኒ ምሉእ ጥዕና ፣ ሕጉስ ፣ Their
safety ሓለወ ከምኡውን ዝበልጸጉ ማሕበረሰባት ይፈጥር ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዝን ካልኦት እማመታትን ናይ ኪንግ ካውንት ንጥፈታት ተወፋይነት ብዛዕባ ዓሌታዊ ማዕርነት (እቲ ዎብሳይት ብእንግሊዝኛ
ጥራሕ እዩ) Executive Press Release ኣንብቡ።
እቶም ቀንዲ ነጥብታት ምስ 2021-2022 ዉጥን ባጀት በዓል መዚ ኮንስታንታይን ንቤት ምኽሪ ኪንግ ካውንት መስከረም 22 ብወግዒ ኣብ ዘቕርቦ
ተሓዊሶም ክቐርቡ ኢዮም።
ወግዓዊ ባጀት መስከረም 22 ድሕሪ ምእዋጅ ሓደ ጋንታ ንሕብረተሰብን ሕብረተሰባዊ-ሰረት ዘለወን ማሕበራትን ብምውካስ ተወሳኺ ሓሳባት ኣብቲ
ተወጢኑ ዘሎ ፖሊሲ ኣጀንዳ ከምኡ’ውን ንመጻኢ ብኸመይ ብሓባር ዓሌታዊ ማዕርነት ከምዝመጽእን ንምስራሕ’ዩ።
ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ቤት ምኽሪ ኪንግ ካውንት ባጀት ከጽድቕ ኢዩ፡ ከምኡ’ውን ኣየኖት እማመታት ከምዝቕበል ክውስን’ዩ።
ዓንድታት ሕጊ (Policy Framework)
ፖሊሲ ኣገዳሲ ኢዩ ምኽንያቱ ናይ ደቂ ሰባት ሂወት ስለ ዝጸሉ። ካብ ቤት ትምህርቲ ክሳብ መጉዓዝያ ክሳብ ቢዝነስ ከምኡ’ውን ኩሎም ኣብ መንጎ ዘለዉ፡
ህዝባዊ ፖሊሲ ንትካላት፡ ህዝባዊ መደባትን ኣገልግሎትን ከምኡ’ውን ንኣገልግሎታት ብቀጥታ ምስ ሕብረተሰብ ኪንግ ካውንት ርክብ ዘለወን ይጸሉ።
ህዝባዊ ፖሊሲ ንጸገማት ብግቡእ ይፈትሕ ከምኡ’ውን ኩነታት መነባብሮ የመሓይሽ፡ በኣንጻሩ ዉልቀሰባትን ሕብረተሰብን ክጎድእ ይኽእል’ዩ።

ኪንግ ካውንት ነዞም ዝስዕቡ መምርሒታት ቀዳምነት ብምሃብ ንጸለምትን ጻዕዳ ዘይኮኑ ደቀባትን ምዕባለ፡ ብልጽግና፡ ድሕነትን፡ ሓፍ ብምባል ይሰርሕ
ስለዝኾነ ድማ ኩሎም ነበርቲን ሕብረተሰብን ኪንግ ካውንት ብሓባር ይምዕብሉ። እቲ ህዝባዊ ሓበሬታ (Data) ለውጢ የድልዮ’ሎ። ኣብ ዝመጽእ ሒደት
ሰሙናት ዕምቆት ዘለዎ ትግባረ ፖሊሲ ከምኡ’ውን ዓበይቲ ናይ ፖሊሲ ኣጀንዳ ከነካፍል ኢና።
•
•
•
•

ስርዓተ-ገበናዊ ሕጊ (Criminal Legal System)
ኤኮኖምያዊ ምዕባለ
ሓለዋ ጥዕና፡ ባህርያዊ ጥዕና ከምኡ’ውን ጉዳይ ገዛ
ትሕተ-ቅርጺን ኣካባብን

ተወሰኽቲ ጉዳያት፡ ናይ ፖሊሲ ኣጀንዳ፡ መደባት፡ከምኡ’ውን ናይ ውሱን ወፍሪ ኣብዚ ስዒቡ ዘሎ ከምዝርከብ ክግበርዩ (እቲ ዎብሳይት ብእንግሊዝኛ
ጥራሕ እዩ) Office of Performance, Strategy & Budget website following the release of the 2021-2022 budget on
Sept.22.

