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ኪንግ ካውንትቲ ከፍ ወዳለ መስፈርት ማቆየት-ከ 

2021-2022 የፀረ-ዘረኝነት ፖሊሲ ቅድሚያ ጉዳዮች 

 

አንዳንዶች COVID-19 ን “ታላቁ ገላጭ” ወይም “ታላቁ እኩልነት” ብለው ይጠሩታል። ሆኖም ፣ የ ‹COVID-19› 

ወረርሽኝ ለተፈለጉ ሀብቶች ፍትሃዊ ተደራሽነትን ሚዛናዊ አላደረገም፡፡ የሚያስፈልጉትን ሀብቶች ፍትሃዊ በሆነ 

መንገድ ማግኘት በማይችሉ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ምን ያህል እንደሆነም የበለጠ አሳይቷል፡፡ እንዲሁም መረጃ 

፣ ሳይንስ ፣ ደጋፊዎች ፣ ጥቁር እና ቤተኛ ሰዎች ቀድሞውኑ ለትውልዶች አዲስ ነገር አላሳየም ፡፡ መረጃዎቹ ፣ ታሪኮች እና 

የኖሩ ልምዶች እውነተኛ ለውጥ ይፈልጋሉ ፡፡  

የኪንግ ካውንቲ ሥራ አስፈፃሚ ዶው ቆስጠንጢኖስ እ.ኤ.አ. ሐምሌ 24 ቀን 2020 (እ.ኤ.አ.) ባደረጉት ንግግር 

“በመላው ህብረተሰባችን ውስጥ ስላለው ዘረኝነት እና [አድልዎ] ጭካኔ የተሞላበት እውነታ” ተናገሩ ፡፡  

በ 2020 በሀገር ውስጥ እና በአገር ውስጥ የምናየው ሞት ፣ የፍትህ እጦትና ሁከት በነጭ የበላይነት የተገነቡ እና የዘለቁ 

ስርዓቶችን ፣ አሰራሮችን እና ፖሊሲዎችን ለማቆም ፈቃደኛ ባለመሆኑ ቀጥተኛ ውጤት ነው ፡፡ ከእንግዲህ እዚያ 

መቆየት አንችልም።  

በመላ ካውንቲ ውስጥ የተጋራን ስኬት በጥቁር እና በአገሬው ተወላጆች መንገድ ተጠያቂነት ላይ የተመሠረተ ነው 

ሰዎች በዘረኝነት ምክንያት በአሰቃቂ ሁኔታ እና በፍትህ እጦት ምክንያት ያለአግባብ ተጎድተዋል፡፡ ፍትሃዊ ሀብቶች 

አለመኖር እና የፍትህ እጦት የጤንነታችን ደህንነት ፣ ጤናማ ፣ ተስፋ ሰጭ እና ደስተኛ ማህበረሰቦችን ለመፍጠር 

ባለው አቅም ውስጥ በመግባት ሁላችንንም ይነካል ፡፡ 

የፀረ-ዘረኝነት ፖሊሲ እቅድ ቅድሚያ፣ 

እ.ኤ.አ. በሰኔ ወር 2020 የኪንግ ካውንቲ ሥራ አስፈፃሚ ፣ ዶው ኮንስታንቲን እና የኅብረተሰብ ጤና - የሲያትል እና 

ኪንግ ካውንቲ ዳይሬክተር ፓቲ ሃይስ ዘረኝነት የህዝብ ጤና ቀውስ ነው ብለዋል ፡፡ ኪንግ ካውንቲ እና ፐብሊክ ሄልዝ 

ይህንን ቀውስ ለረጅም ጊዜ ለማስተካከል በዘር ፍትሃዊ እቅድ ላይ ቃል ገብተዋል ፡፡ 

በዘር ፍትሃዊነት፣በኢኮኖሚ ፍትሃዊነት እና በመንግስት ስርዓት ሃላፊነት ወደፊት እንገሰግሳለን፡፡አዲሱ የ2021-

የ2021-2022 የፖሊሲ አጀንዳ (ድር ጣቢያ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው) ፡፡ ከኪንግ ካውንቲ መንግሥት በመዋቅራዊ 

ዘረኝነት እና በኢኮኖሚ ኢፍትሃዊነት በጣም የተጎዱ የጥቁር እና የአገሬው ተወላጆች የዕለት ተዕለት የኑሮ 

ልምዶቻቸውን በጥሞና ያዳምጣል እንዲሁም ይቀበላል ፡፡  

የሥራ አስፈፃሚው ጽሕፈት ቤት የትኛውም ሰው ዘር ፣ ሥራ ፣ ወይም የፋይናንስ መጠን ምንም ይሁን ምን 

የሁሉንም ሰዎች ኃይል ፣ ሀብትና ደህንነት ለማሻሻል ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የፖሊሲ አካባቢዎች ላይ ያተኮረ ነው፡፡ 

እነዚህ በስርዓት እና በማህበረሰብ ኢንቨስትመንቶች ላይ የተደረጉ ለውጦች በማኅበራዊ ፣ በዘር እና በኢኮኖሚ 

ፍትሃዊነት ላይ ያተኮሩ ናቸው፡፡  

በአካባቢያችን ባሉ ጥቁር እና ተወላጅ ሰዎች ላይ በማተኮር በኪንግ ካውንቲ ውስጥ እጅግ ኢ-ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ 

የተጎዱ ሰዎችን ቀጣይ ፍላጎቶች ለማሟላት ሀብቶች በፍትሃዊነት እንደሚካፈሉ ያረጋግጣል፡፡ 

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
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•  የወንጀል ሕጋዊ ሥርዓት 

•  የኢኮኖሚ ልማት 

•  የህዝብ ጤና ፣ የባህርይ ጤና እና መኖሪያ ቤት 

•  መሠረተ ልማት እና አካባቢ 

•  ውስጣዊ የኪንግ ካውንቲ ሥራዎች 

የፖሊሲ አወቃቀሩ በካውንቲ ደረጃ ለውጦች እንዲሁም ለከተሞች ፣ ለክልል እና ለፌዴራል ለወጣቶች ድጋፍ እና 

አጋርነት ምክሮች ላይ ያተኩራል ፡፡ እነዚህ ሥራ አስፈፃሚ ፕሮፖዛልዎች የተሠሩት በአከባቢው መንግሥት ፣ 

በድርጅቶችና በማኅበረሰቡ በተላለፉት ጥያቄዎች ፣ በአፋጣኝ ፍላጎቶች እና በልዩ ጉዳዮች ላይ በመመርኮዝ ነው ፡፡  

የ 2021-2022 ፖሊሲ እና የበጀት ሀሳቦች የፀረ-ዘረኝነት ትኩረታችንን እና እሴቶቻችንን ለማሳየት በካውንቲው 

የአሠራር ሂደቶች ውስጥ የተወሰነ የረጅም ጊዜ እና ዘላቂ ለውጥን ያካትታሉ።  የታቀደው የፖሊሲ አጀንዳ እና በጀት 

ዓላማ ፍላጎቶችን ማሟላት እና በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለሚኖሩ ጥቁር እና ተወላጅ ሰዎች ፣ ልጆች እና ቤተሰቦች 

አዎንታዊ ለውጦችን መተግበር እና ተግባራዊ ማድረግ ነው፡፡  

የኪንግ ካውንቲ ሥራ አስፈፃሚ ጽ/ቤት እና የህዝብ ጤና - ሲያትል እና ኪንግ ካውንቲ ከእርስዎ ጋር አጋርነታቸውን 

የሚቀጥሉ ሲሆን እነዚህን አስፈላጊ ለውጦች ስናደርግ በማህበረሰብ መሪ መፍትሄዎች ላይ ይተማመናል ፡፡ እነዚህ 

ጥረቶች በተከታታይ የበጀት እና የፖሊሲ ዑደቶች ላይ ለውጤቶች ብቻ ምላሽ ከሚሰጡ ስርዓቶች እና አገልግሎቶች ፣ 

ዋና ዋና ምክንያቶችን ለማስወገድ እና አስከፊ እና ጎጂ ውጤቶችን ለማስቆም ለሚሰሩ ማህበረሰብ ተኮር ጥፋቶች 

እንዲራቁ ያደርጋቸዋል ፡፡ ህብረተሰቡን መሠረት ያደረጉ ጥረቶችን ማጠናከር እና መደገፍ የህግ ስርዓት ተሳትፎ 

አስፈላጊነትን ይከላከላል ፣ መተማመንን እንደገና ለመገንባት ይረዳል ፣ እንዲሁም የህብረተሰቡን ደህንነት ያበረታታል 

፡፡ አስፈላጊ ሀብቶችን በትክክል በማሰራጨት አሳቢ ፣ የረጅም ጊዜ ለውጥ በኪንግ ካውንቲ ለሚኖሩ ሁሉም ሰዎች 

በፍትሃዊነት እና በዘር ፍትህ የተስተካከለ ጤናማ ፣ ደስተኛ ፣ ተስፋ ሰጭ ፣ ደህንነታቸው የተጠበቀ እና የበለፀጉ 

ማህበረሰቦችን ይፈጥራል፡፡ 

ተጭማሪ መረጃ: 

•  በኪንግ ካውንቲ የፀረ-ፀረ-ፖሊሲ ፖሊሲ ጉዳዮች (ድርጣቢያ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው) 

•  ለፀረ-ሽርክና እና ለአጋርነት የፀረ-ፀረ-ፖሊሲ ፖሊሲ ጉዳዮች (ድርጣቢያ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው) 

•  በኪንግ ካውንቲ ውስጥ በዘር ፍትህ መምራት 

 

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_for_advocacy_and_partnership.ashx?la=en
https://publichealthinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Amharic_RPHC_Budget_BLOG_091920-1.pdf

