ንኪንግ ካውንቲ ብመነጽር ልዑል ደረጃ ምጥማት:
2021-2022 ጸረ-ዓሌትነት ናይ ፖሊሲ ቀዳምነታት
ገሊኦም ንኮቪድ-19 “ዝዓበየ ገላጺ” ወይ “ዝዓበየ ኣመዓራራዩ” ኢሎም ይጽዕዎ። እንተኾነ፡ እዚ ዓለምለኻዊ ሕማም፡
ንኩሉ ሚዛናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣድላዩ ቀረብ ናይ ምርካብ ዕድል ኣብ ምፍጣር ምዕሩይ ኣይነበረን። በንጻሩ፡ ኣብ
ሞንጎ’ቶም ናብ ምንጭታት ቀረብ ድሓን ዝኾነ ቅርበት ዘለዎምን ዘይብሎምን ዘሎ ፍልልይ ዓቢ ምዃኑ ጎሊሑ
ክርአ ገይሩ። ከምኡ’ውን፡ ቅድሚ ሕጂ ዳታ ይኹን፡ ስነፍልጠት፡ ከምኡ’ውን ጸለምትን ደቀባትን ንወለዶታት ካብ
ዘርኣዩና ወጻኢ ሓድሽ ነገር ኣየርኣየናን። እቲ ጭብጥታት፡ ዛንታታትን ናይ ናብራ ተመክሮታትን ሓቀኛ ለውጢ
ከምዘድሊ የርእየና።
ኣብ ኪንግ ካውንቲ ኣካያዲ ስራሕ ዝኾነ ዳው ኮንስታንቲን ሓምለ 24, 2020 ኣብ ዝሃቦ መደረ፡ ዓሌትነትን
(ኣድልዎን) ኣብ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዝፈጠሮ ጨካን ክውንነት ተዛሪቡ።
እዚ ኣብ 2020 ኣብ ከባቢናን መላእ ዓለምን እንርእዮ ዘለና ሞት፡ ፍትሒ ኣልቦነትን ዕግርግርን፡ ቀጥታዊ ውጽኢት
ናይ’ቲ ብኣተሓሳስባ ልዕልነት ጸዓዱ ዝተተኽሉን ዝተዓቀቡን ስርዓታት፡ ልምድታትን ፖሊሲታትን ከብቅዕ ቅሩባት
ብዘይምዃንና እዩ። ብቐጻሊ ኣብኡ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና።
ኣብ መላእ እዚ ካውንቲ ክርከብ ዝከኣል ሓባራዊ ዓወት እምበኣር፡ ናይቶም ዓሌትነት ዘበገሶም ኣብ ልዕሊ ጸለምትን
ደቀባትን ዝወርዱ ዘይፍትሓዊ ጽልዋታትን ስምዒታቶም ዝጎድእ ኩነትን ተሓታትነት ኣብ ምህላው ይምርኮስ።
ፍትሒ ከምኡ’ውን ምዕሩይ ምንጭታት ቀረብ ምስዘይህሉ፡ ናይ’ዚ ካውንቲ ውሑስ፣ ጥዕንኡ ዝተማልአ፡ ትስፉውን፡
ሕጉስ ሕብረተሰብን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ብምዕጋት ንኹልና እዩ ዝጸልወና።
ቀዳምነታት ፖሊሲ መደብ ጸረ-ዓሌትነት፡
ኣብ ሰነ 2020፡ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ኣካያዲ ስራሕ ዝኾነ ዳው ኮንስታንቲን ከምኡ’ውን ዳይረክተር ህዝባዊ ሓለዋ
ጥዕና ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ዝኾነት ፓቲ ሀይስን ዓሌትነት ቀውሲ ህዝባዊ ጥዕና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ኪንግ
ካውንቲ ከምኡ’ውን ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና፡ ነዚ ጸገም ዘላቒ ፍታሕ ንምምጻእ ንዓሌታዊ ብርትዓዊ መገዲ ዝጠመተ
መደብ ክህሉ ቃል ኣትዮም።
ኣብ ዓሌታዊን፡ ቁጠባዊን ርትዒ፡ ከምኡ’ውን ሓላፍነት ስርዓት መንግስቲ ኣብ ምፍጣር ንቕድሚት ክንጉዓዝ ኢና።
እቲ ናይ ኪንግ ካውንቲ ሓድሽ ናይ 2021-2022 ፖሊሲ ዛዕባ (መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ)፡ ነቲ ናይ’ቶም
ብቅርጻዊ ዓሌትነትን ቁጠባዊ ዘይርትዓውነትን ብዝያዳ ዝተሃስዩ ጸለምትን ደቀባትን ዘሕልፍዎ መዓልታዊ ተመክሮ
ሂወት ጽን ኢሉ ይሰምዕን ኣፍልጦ ይህብን።
ኣተኩሮ ናይ’ዚ ናይ ኣካያዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ኣብ’ዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ፖሊሲ ኮይኑ፡ ዓሌቶም፡
ኣበይ ይቕመጡ፡ እንታይ ይሰርሑ፡ ወይ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎም ብዘየገድስ፡ ናይ ኩሎም ኣህዛብ ዓቕሚ፡ ሃብቲን
ድሕነትን ንምምሕያሽ እዩ። እዞም ኣብ ስርዓትን ኣብ ወፍሪ ሕብረተሰብን ዝግበሩ ለውጢታት ኣብ ማሕበራዊ፡
ዓሌታዊን ቁጠባዊ ርትዕን ዘተኮሩ እዮም።
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እዚ ኸኣ ናይ’ቶም ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዝርከቡ፡ ብዘይርትዓዊ መንገዲ ኣዝዮም ዝተጸልዉ ህዝብታት፡ ብፍላይ ኣብ
ጸለምትን ደቀባትን ብምትኳር፡ እዋናውን ቀጻሊን ጠለባት ንምምላእ ዘድልዩ ቀረባት ብርትዓዊ መንገዲ ክባጽሑ
ምኻኖም የረጋግጽ።
• ገበናዊ ስርዓተ-ሕጊ
• ቁጠባዊ ዕቤት
• ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና፡ ጥዕና ባህሪ፡ ክምኡ’ውን ኣባይቲ
• ትሕተ-ቅርጽን ኣከባቢን (ኢንቫይሮንመንት)
• ናይ ኪንግ ካውንቲ ውሽጣዊ ስራሓት/ኣሰራርሓ
እዚ ቅርጺ ፖሊሲ ብደረጃ ካውንቲ ኣብ ዝግበር ለውጢ ዘተኮረ ኮይኑ፡ ብተወሳኺ ብከተማታት፡ ብስተይት
ከምኡ’ውን ብሃገር ደረጃ ለውጢ ንኽመጽእ ናይ ደገፍን ሽርክነት ርእይቶ የቕርብ። እዚ ምምሕዳራዊ እማመ ኣብ
ሕቶታት፡ ህጹጽ ጠለብ፡ ከምኡ’ውን ብዞባዊ ምምሕዳር ኮነ ብማሕበራት ሕብረሰብ ዝቐረቡ ውሱናት ቀዳምነታት
ብምምርኳስ ዝተሓንጸጸ እዩ።
ናይ 2021-2022 ናይ በጀት እማመ ኣብ ጸረ-ዓሌትነት ዘለና ኣተኩሮን ክብርታትናን ዘነጽር ኣብ ኣገባብ ኣሰራርሓ
ካውንቲ ነባሪን ቀዋሚን ለውጢ ንምምጻእ ዘኽእል ውሱን ትሕጃ ዘጠቓለለ እዩ። ዕላማ ናይ’ዚ ምዱብ ናይ ፖሊሲ
ዛዕባን ባጀትን ኣብ ኪንግ ካውንቲ ናይ ዝነብሩ ጸለምትን ደቀባትን፡ ቆልዑትን ስድራቤታትን ጠለባት ምምላእን
ኣዎንታዊ ለውጢ ንምምጻእን እዩ።
ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ኪንግ ካውንቲን ህዝባዊ ሓለዋ ጥዕና ስያትልን ኪንግ ካውንቲን ነዚ ኣድላዩ ለውጢ ኣብ
ዘተኣታትዉሉ ግዜ ምሳኹም ዘለዎም ሽርክነት ብምቕጻል ብመሪሕነት ኮሙኒቲ ኣብ ዝመጽእ ፍታሕ ክምርኮሱ
እዩም። እዞ ጻዕሪ’ዚ ቀጻሊ ኣብ ዝግበረ ናይ ባጀትን ፖሊሲን ዑደት፡ ኣብ ውጽኢት ጥራይ ኣብ ዘተኩሩ ስርዓታትን
ኣገልግሎታትን ዝውዕል ምንጭታት ቀረብ ብምእላይ መንቀሊ ሽግር ካብ ሱሩ ኣብ ምእላይ ዝሰርሑ ከምኡ’ውን
ናይ ስምዒታት ሃስያን ጎዳኢ ውጽኢታት ናብ ዝዓግቱ ኮሙኒቲ ዝመሰረቶም ምትእትታዋትን ከውዕል እዩ።
ካብ ኮሙኒቲ ንዝምንጭዉ ጻዕርታት ምድልዳልን ምድጋፍን ኣድላይነት ምትእትታው ስርዓተ-ሕጊ ይገትእ፡ ሓድሕድ
ምትእምማን ዳግም ኣብ ምህናጽ ይሕግዝ ከምኡ’ውን ድሕነት ሕብረተሰብ የተባብዕ። እዚ ምስትውዓል ዝመልኦ
ኣድለይቲ ቀረባት ብርትዓዊ መንገዲ ኣብ ምብጻሕ ዝግበር ነባሪ ለውጢ ኣብ ርትዒን፡ ዓሌታዊ ፍትሒን ዝሰረተ
ንኹሎም ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዝነብሩ ኣህዛብ ዝኸውን ጥዑይ፡ ሕጉስ፡ ትስፉው፡ ውሑስ ከምኡ’ውን ዝምዕብል
ሕብረተሰብ ክፈጥር እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ፡
•

ናይ ኪንግ ካውንቲ ጸረ-ዓሌትነት ፖሊሲ ቀዳምነታት (መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝ ጥራይ)

•

ጸረ-ዓሌትነት ፖሊሲ ቀዳምነታት ንጥብቅናን ሽርክነትን (መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝ ጥራይ)

•

ምስጓም ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ ኣብ ኪንግ ካውንቲ
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