ນໍາພາເຂດປົກຄອງ King ໄປສູ ູ່ ມາດຕະຖານທູ່ ສູ ງກວູ່ າ:
ບູ ລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍຕູ່ໍ ຕ້ ານຜູ້ ແບູ່ ງແຍກເຊ້ ອຊາດປ
2021-2022
ບາງຄົນເອີ້ ນ ໂຄວິດ-19 ວ່ າ “ຕົວເປດເຜຍທ່ ຍ່ິ ງໃຫຍ່ ” ຫຼື “ຕົວສົມດຸ ນທ່ ຍ່ິ ງໃຫຍ່ ”. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍຕາມ
ການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ບໍ່ໄດີ້ ສົມດຸ ນການເຂົີ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ່ ຈໍາເປັນຢ່ າງເທົ່າທຽມ. ຍ່ິ ງໄປກວ່ ານີ້ັ ນ
ມັນໄດີ້ ສະແດງເຖິງຊ່ ອງຫວ່ າງຂະໜາດໃຫຍ່ ລະຫວ່ າງປະຊາຊົນທ່ ມການເຂົີ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ່ ຈໍາເປັນຢ່ າງເທົ່າທຽມ
ແລະ ປະຊາຊົນທ່ ບ່ໍ ມການເຂີ້ົ າເຖິງ. ມັນຍັງໄດີ້ ສະແດງເຖິງສ່ິ ງໃໝ່ ໆທ່ ຂີ້ໍ ມູ ນ, ວິທະຍາສາດ, ຜູີ້ ສະໜັບສະໜູ ນ, ຄົນຜິວດໍາ
ແລະ ຄົນພີ້ຼື ນເມຼືອງບ່ໍ ໄດີ້ ສະແດງແກ່ ພວກເຮົາເປັນເວລາຫາຍຮຸ ່ ນຄົນ. ຂີ້ໍ ມູ ນ, ເລ່ຼື ອງລາວ ແລະ
ປະສົບການດໍາລົງຊວິດຮຽກຮີ້ ອງໃຫີ້ ມການປ່ ຽນແປງທ່ ແທີ້ ຈິງ.
ໃນຄໍາປາໄສແຫ່ ງລັດຂອງເພ່ິ ນ ໃນວັນທ 24 ກໍລະກົດ 2020, ຜູີ້ ບໍລິຫານເຂດປົກຄອງ King, Dow Constantine,
ໄດີ້ ເວີ້ົ າກ່ ຽວກັບ “ຄວາມເປັນຈິງທ່ ໂຫດຮີ້ າຍຂອງການແບ່ ງແຍກເຊີ້ຼື ອຊາດ ແລະ [ການຈໍາແນກ]
ທ່ົ ວສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.”
ການເສຍຊວິດ, ການຂາດຄວາມຍຸ ຕິທໍາ ແລະ ຄວາມບ່ໍ ສະຫງົບທ່ ພວກເຮົາເຫັນໃນທີ້ ອງຖ່ິ ນ ແລະ ທ່ົ ວປະເທດໃນປ 2020
ແມ່ ນຜົນຕາມມາໂດຍກົງຂອງການປະຕິເສດລະບົບປາຍທາງ, ການປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ ຖຼືກສີ້ າງຂີ້ ນ ແລະ
ສະໜັບສະໜູ ນໂດຍຄວາມເຊ່ຼື ອທ່ ວ່ າຄົນຜິວຂາວຍ່ິ ງໃຫຍ່ ກວ່ າ. ພວກເຮົາບ່ໍ ສາມາດຢູ ່ ໃນທ່ ນີ້ັ ນໄດີ້ ອກຕ່ໍ ໄປ.
ຄວາມສໍາເລັດ ທ່ ພວກເຮົາມຮ່ ວມກັນທ່ົ ວປະເທດແມ່ ນຂີ້ ນກັບການມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ວິທການທ່ ຄົນຜິວດໍາ ແລະ
ຄົນພີ້ຼື ນເມຼືອງໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບຢ່ າງບ່ໍ ເທ່ົ າທຽມຈາກຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ການຂາດຄວາມຍຸ ຕິທໍາ
ເພາະການແບ່ ງແຍກເຊີ້ຼື ອຊາດ. ການຂາດຊັບພະຍາກອນທ່ ເທ່ົ າທຽມ ແລະ
ການຂາດຄວາມຍຸ ຕິທໍາກະທົບພວກເຮົາທຸ ກຄົນ
ໂດຍຂັດຂວາງວິທທ່ ປະເທດຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດສີ້ າງຊຸມຊົນທ່ ປອດໄພ, ມສຸ ຂະພາບດ, ມຄວາມຫວັງ ແລະ
ມຄວາມສຸ ກ.
ບູ ລິມະສິດຂອງແຜນການນະໂຍບາຍຕູ່ໍ ຕ້ ານຜູ້ ແບູ່ ງແຍກເຊ້ ອຊາດ:
ໃນເດຼືອນມິຖຸນາ 2020, ຜູີ້ ບໍລິຫານເຂດປົກຄອງ King, Dow Constantine, ແລະ
ຜູີ້ ອໍານວຍການໜ່ ວຍງານສາທາລະນະສຸ ກຂອງເຂດປົກຄອງ Seattle ແລະ King, Patty Hayes, ກ່ າວວ່ າ
ການແບ່ ງແຍກເຊີ້ຼື ອຊາດຄຼືວິກິດດີ້ ານສາທາລະນະສຸ ກ. ເຂດປົກຄອງ King ແລະ
ໜ່ ວຍງານສາທາລະນະສຸ ກມພັນທະຕ່ໍ ແຜນການເທ່ົ າທຽມດີ້ ານເຊີ້ຼື ອຊາດເພ່ຼື ອແກີ້ ໄຂວິກິດນີ້ ໃນໄລຍະຍາວ.
ພວກເຮົາຈະກີ້ າວໄປຂີ້ າງໜີ້ າດີ້ ວຍຄວາມເທ່ົ າທຽມດີ້ ານເຊີ້ຼື ອຊາດ, ຄວາມເທ່ົ າທຽມດີ້ ານເສດຖະກິດ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບລັດຖະບານ. ກໍານົດການຂອງນະໂຍບາຍປ 2021-2022ສະບັບໃໝ່
(ເວບໄຊີ້ ແມ່ ນມໃຫີ້ ໃນພາສາອັງກິດເທ່ົ ານີ້ັ ນ.) ຈາກເຂດປົກຄອງ King ລັດຖະບານຕີ້ັ ງໃຈຟັງ ແລະ ຮັບຮູ ີ້ ວ່າ
ປະສົບການໃນການດໍາລົງຊວິດແຕ່ ລະມີ້ຼື ຂອງຄົນຜິວດໍາ ແລະ
ຄົນພີ້ຼື ນເມຼືອງແມ່ ນໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກແບ່ ງແຍກເຊີ້ຼື ອຊາດທ່ ເປັນໂຄງສີ້ າງ ແລະ ຄວາມບ່ໍ ເທ່ົ າທຽມດີ້ ານເສດຖະກິດ.
ຫີ້ ອງການຜູີ້ ບໍລິຫານແມ່ ນໃຫີ້ ຄວາມສໍາຄັນແກ່ ຂົງເຂດນະໂຍບາຍທ່ ລະບຸ ໄວີ້ ຢູ ່ ຂີ້າງລຸ ່ ມນີ້ ເພ່ຼື ອປັບປຸ ງອໍານາດ, ຄວາມຮ່ັ ງມ
ແລະ ຄວາມເປັນຢູ ່ ທ່ ດຂອງປະຊາຊົນທຸ ກຄົນ ໂດຍບ່ໍ ຈໍາແນກເຊີ້ຼື ອຊາດຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຈະອາໄສຢູ ່ ໃສ,
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ອາຊບຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຈໍານວນທາງການເງິນ. ການປ່ ຽນແປງເຫົ່ ານີ້ ໃນລະບົບ ແລະ
ການລົງທນໃນຊຸມຊົນໃຫີ້ ຄວາມສໍາຄັນແກ່ ຄວາມເທົ່າທຽມດີ້ ານສັງຄົມ, ເຊຼືີ້ອຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດ.
ມັນຮັບປະກັນວ່ າ
ຊັບພະຍາກອນຈະຖຼືກແບ່ ງປັນຢ່ າງເທົ່າທຽມກັນເພຼື່ອບັນລຸ ຄວາມຕີ້ ອງການທ່ ຕໍ່ເນຼື່ອງຂອງປະຊາຊົນທ່ ໄດີ້ ຮັບຜົນກະທົບ
ຢ່ າງບໍ່ເທົ່າທຽມໃນເຂດປົກຄອງ King ໂດຍໃຫີ້ ຄວາມສໍາຄັນແກ່ ຄົນຜິວດໍາ ແລະ
ຄົນພີ້ຼື ນເມຼືອງທ່ ຢູ ່ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.
•
•
•
•
•

ລະບົບກົດໝາຍອາຍາ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສາທາລະນະສຸ ກ, ສຸ ຂະພາບດີ້ ານພດຕິກໍາ ແລະ ການຈັດສັນບີ້ ານ
ໂຄງສີ້ າງພີ້ຼື ນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລີ້ ອມ
ການດໍາເນນງານພາຍໃນເຂດປົກຄອງ King

ໂຄງສີ້ າງຂອງນະໂຍບາຍໃຫີ້ ຄວາມສໍາຄັນແກ່ ການປ່ ຽນແປງໃນລະດັບເຂດປົກຄອງ ພີ້ ອມທັງສະໜັບສະໜຸ ນ ແລະ
ສະເໜການຮ່ ວມມຼືໃຫີ້ ມການປ່ ຽນແປງໃນລະດັບເມຼືອງ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ.
ຂີ້ໍ ສະເໜດີ້ ານບໍລິການເຫ່ົ ານີ້ ຖຼືກພັດທະນາຂີ້ ນ ໂດຍອງໃສ່ ການຮີ້ ອງຂໍ, ຄວາມຕີ້ ອງການໃນທັນທ ແລະ
ບູ ລິມະສິດສະເພາະທ່ ລັດຖະບານທີ້ ອງຖ່ິ ນ, ອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດີ້ ສ່ຼື ສານກັນ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂີ້ໍ ສະເໜງົບປະມານຂອງປ 2021-2022 ປະກອບມການສະສົມເງິນໂດຍສະເພາະສໍາລັບໄລຍະຍາວ,
ການປ່ ຽນແປງຖາວອນໃນຂີ້ັ ນຕອນຕ່ າງໆຂອງເຂດປົກຄອງເພ່ຼື ອສະແດງຈຸ ດສໍາຄັນ ແລະ
ຄຸ ນຄ່ າຕ່ໍ ຕີ້ ານຜູີ້ ແບ່ ງແຍກເຊີ້ຼື ອຊາດຂອງພວກເຮົາ. ເປີ້ົ າໝາຍຂອງກໍານົດການ ແລະ
ງົບປະມານຂອງນະໂຍບາຍທ່ ໄດີ້ ຂີ້ ນແຜນໄວີ້ ແມ່ ນເພ່ຼື ອບັນລຸ ຄວາມຕີ້ ອງການ ແລະ
ນໍາໃຊີ້ ການປ່ ຽນແປງໃນທາງທ່ ດສໍາລັບຄົນຜິວດໍາ ແລະ ຄົນພີ້ຼື ນເມຼືອງ, ເດັກນີ້ ອຍ ແລະ
ຄອບຄົວທ່ ອາໄສຢູ ່ ໃນເຂດປົກຄອງ King.
ຫີ້ ອງການບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ ວຍງານສາທາລະນະສຸ ກຂອງເຂດປົກຄອງ King - ເຂດປົກຄອງ Seattle ແລະ King
ຈະສຼືບຕ່ໍ ຮ່ ວມມຼືກັບທ່ ານ ແລະ ຈະເພ່ິ ງພາການຕອບໂຈດທ່ ຊຸມຊົນເປັນຫັ ກ
ໃນຂະນະທ່ ພວກເຮົາດໍາເນນການປ່ ຽນແປງທ່ ຈໍາເປັນເຫ່ົ ານີ້ . ຕະຫອດວົງຈອນງົບປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ ຕ່ໍ ເນ່ຼື ອງ,
ຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົ ານີ້ ຈະສຼືບຕ່ໍ ເຮັດໃຫີ້ ຊັບພະຍາກອນອອກຫ່ າງຈາກລະບົບ ແລະ
ບໍລິການທ່ ພຽງແຕ່ ຕອບສະໜອງຜົນຕາມມາເທ່ົ ານີ້ັ ນ, ນໍາໃຊີ້ ໃນການປີ້ ອງກັນທ່ ອງໃສ່ ຊຸມຊົນເປັນຫັ ກ
ທ່ ເຮັດວຽກເພ່ຼື ອກໍາຈັດຕີ້ົ ນຕໍ ແລະ ຢຸ ດການສຼືບຕ່ໍ ຂອງຜົນຕາມມາທ່ ເຈັບປວດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ.
ການເພ່ ມກໍາລັງ ແລະ
ການສົ່ງເສມຄວາມພະຍາຍາມທ່ ອງໃສ່ ຊຸມຊົນເປັນຫັ ກຈະປີ້ ອງກັນບໍ່ໃຫີ້ ມຄວາມຈໍາເປັນຕີ້ ອງພົວພັນກັບລະບົບກົດໝາ
ຍ, ຊ່ ວຍສີ້ າງຄວາມໄວີ້ ວາງໃຈຄຼືນໃໝ່ ແລະ ສົ່ງເສມການເປັນຢູ ່ ທ່ ດຂອງຊຸມຊົນ. ການປ່ ຽນແປງຢ່ າງມການໄຕ່ ຕອງ ແລະ
ສໍາລັບໄລຍະຍາວໃນການແຈກຢາຍຊັບພະຍາກອນທ່ ຈໍາເປັນຢ່ າງເທົ່າທຽມຈະສີ້ າງຊຸມຊົນທ່ ມສຸ ຂະພາບດຂີ້ ນ,
ມຄວາມສຸ ກຂີ້ ນ, ມຄວາມຫວັງ, ປອດໄພ ແລະ ຈະເລນ ໂດຍຕິດແໜີ້ ນກັບຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ
ຄວາມຍຸ ຕິທໍາດີ້ ານເຊຼືີ້ອຊາດສໍາລັບທຸ ກຄົນທ່ ອາໄສຢູ ່ ໃນເຂດປົກຄອງ King.

ຂ້ໍ ມູ ນເພູ່ ມເຕູ່ ມ:
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•

ບູ ລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ຕີ້ ານຜູີ້ ແບ່ ງແຍກເຊຼືີ້ອຊາດໃນເຂດປົກຄອງ King
(ເວບໄຊີ້ ແມ່ ນມໃຫີ້ ໃນພາສາອັງກິດເທົ່ານັີ້ນ)

•

ບູ ລິມະສິດຂອງນະໂຍບາຍຕໍ່ຕີ້ ານຜູີ້ ແບ່ ງແຍກເຊຼືີ້ອຊາດເພຼື່ອການສົ່ງເສມ ແລະ ການຮ່ ວມມຼື
(ເວບໄຊີ້ ແມ່ ນມໃຫີ້ ໃນພາສາອັງກິດເທົ່ານີ້ັ ນ)

•

ນໍາພາດີ້ ວຍຄວາມຍຸ ຕິທໍາດີ້ ານເຊຼືີ້ອຊາດໃນເຂດປົກຄອງ King(ເວບໄຊີ້ ແມ່ ນມໃຫີ້ ໃນພາສາອັງກິດເທົ່ານີ້ັ ນ)
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