Giữ Quận King theo tiêu chuẩn cao hơn: Các ưu
tiên của Chính sách Chống Phân biệt chủng tộc
2021-2022.
Có một số người gọi COVID-19 là "sự bộc lộ lớn nhất" hoặc "làm cho cân bằng tốt nhất". Tuy nhiên, đại
dịch COVID-19 đã làm cho người cần tiếp cận với các nguồn lực cần thiết không công bằng. Thậm chí,
còn cho thấy khoảng cách giữa những người được tiếp cận với các nguồn lực cần thiết và những người
không được tiếp cận công bằng là lớn như thế nào. Đại dịch COVID-19 cũng không cho thấy bất cứ điều
gì mới mà dữ liệu, khoa học, những người ủng hộ, Người da đen và người bản địa đã không cho chúng ta
thấy trong nhiều thế hệ. Dữ liệu, câu chuyện và trải nghiệm sống đòi hỏi sự thay đổi thực sự.
Trong bài phát biểu tình trạng của Quận, vào ngày 24 tháng 7 năm 2020, Giám đốc điều hành Quận King,
Dow Constantine, đã nói về “thực tế tàn khốc của phân biệt chủng tộc và [phân biệt đối xử] trong xã hội
của chúng ta.”
Những người đã qua đời, thiếu sự công bằng và bất ổn mà chúng ta đã thấy trong địa phương và trên
toàn quốc vào năm 2020 là kết quả của việc không chấm dứt các hệ thống, thực hành và chính sách
được xây dựng và duy trì bởi quyền tối cao của người da trắng. Chúng ta không thể ở đó nữa.
Sự thành công chung của chúng tôi trên toàn quận phụ thuộc vào việc phải chịu trách nhiệm trước
những cách Người da đen và Người Bản địa bị ảnh hưởng vì bất công và thiếu công bằng vì phân biệt
chủng tộc. Thiếu nguồn lực và thiếu công lý công bằng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và làm cản trở khả
năng của quận chúng ta trong việc tạo ra các cộng đồng an toàn, lành mạnh, đầy hy vọng và hạnh phúc.
Các ưu tiên của Kế hoạch Chính sách Chống Phân biệt chủng tộc:
Vào tháng 6 năm 2020, Giám đốc điều hành Quận King, Dow Constantine và Y tế Công cộng - Giám đốc
Quận Seattle & King, Patty Hayes, nói rằng Phân biệt chủng tộc là một cuộc Khủng Hoảng Sức Khỏe Công
Cộng. Quận King và Y tế Công Cộng cam kết thực hiện một kế hoạch công bằng về chủng tộc để khắc
phục cuộc khủng hoảng này lâu dài.
Chúng tôi sẽ tiến lên trong công việc công bằng chủng tộc, công bằng kinh tế và trách nhiệm của hệ
thống chính phủ. Chương trình nghị sự chính sách mới 2021-2022 (Trang mạng chỉ có bằng tiếng Anh) từ
Chính quyền Quận King cố ý lắng nghe và ghi nhận những trải nghiệm sống hàng ngày của Người Da đen
và Bản địa bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi phân biệt chủng tộc và bất công kinh tế.
Văn phòng điều hành tập trung vào các lĩnh vực chính sách được liệt kê dưới đây để cải thiện quyền lực,
sự giàu có và hạnh phúc của tất cả mọi người, bất kể chủng tộc của họ, nơi họ sống, công việc của họ
hoặc số tiền tài chính. Những thay đổi này trong hệ thống và đầu tư của cộng đồng tập trung vào sự
công bằng về mặt xã hội, chủng tộc và kinh tế.
Điều này đảm bảo rằng các nguồn lực sẽ được chia sẻ một cách công bằng để đáp ứng nhu cầu liên tục
của những người bị ảnh hưởng không công bằng nhất ở Quận King, với trọng tâm là Người Da đen và
Người Bản địa trong cộng đồng của chúng tôi.
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Hệ thống pháp luật hình sự
Phát triển kinh tế
Sức khỏe cộng đồng, Sức khỏe hành vi & Nhà ở
Cơ sở hạ tầng và Môi trường
Hoạt động nội bộ Quận King

Cấu trúc chính sách tập trung vào các thay đổi ở quận, cũng như các đề xuất hỗ trợ và đối tác cho các
thay đổi ở Thành phố, Tiểu bang và Liên bang. Các đề xuất Điều hành này được phát triển dựa trên các
yêu cầu, nhu cầu trước mắt và các ưu tiên cụ thể do chính quyền địa phương, các tổ chức và cộng đồng
truyền đạt.
Các đề xuất ngân sách và chính sách 2021-2022 bao gồm các khoản tiền cho sự thay đổi lâu dài, vĩnh
viễn trong các thủ tục của quận nhằm thể hiện các giá trị và trọng tâm chống phân biệt chủng tộc của
chúng tôi. Mục tiêu của chương trình chính sách và ngân sách đã hoạch định là đáp ứng nhu cầu và áp
dụng những thay đổi tích cực cho Người Da đen và Người Bản địa, Trẻ em và Gia đình sống tại Quận
King.
Văn phòng Điều hành Quận King và Y tế Công Cộng - Seattle & Quận King sẽ tiếp tục hợp tác với quý vị
và sẽ dựa trên các giải pháp do cộng đồng dẫn dắt khi chúng tôi thực hiện những thay đổi cần thiết này.
Trong các chu kỳ ngân sách và chính sách, những nỗ lực này sẽ giữ các nguồn lực di chuyển khỏi các hệ
thống và dịch vụ chỉ coi trọng kết quả, sang các biện pháp phòng ngừa dựa vào cộng đồng nhằm loại bỏ
các nguyên nhân gốc và ngăn chặn tiếp tục các kết quả gây tổn thương và có hại.
Tăng cường và hỗ trợ các nỗ lực dựa vào cộng đồng sẽ ngăn chặn sự cần thiết của hệ thống pháp luật,
giúp xây dựng lại lòng tin và khuyến khích phúc lợi của cộng đồng. Sự thay đổi chu đáo, lâu dài trong việc
phân phối công bằng các nguồn lực cần thiết sẽ tạo ra các cộng đồng lành mạnh hơn, hạnh phúc hơn,
đầy hy vọng, an toàn và thịnh vượng được cố định trong sự bình đẳng và công bằng chủng tộc cho tất cả
những người sống trong Quận King.
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Dẫn đầu với Công lý chủng tộc ở Quận King
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