
 የመጨረሻውን ምርጥ ክፍት ቦታዎችን ለመጠበቅ የKing 
Countyን ሙሉ አቅም ወደነበረበት መመለስ

 

እኛን ለማቆየት 65,000 ኤከር

ስራውን ለመጨረስ ይህ የእኛ ትውልድ 
እድል ነው።
ከከተሞች፣ ከገበሬዎች፣ ከንግዶች እና ከአካባቢ ጥበቃ መሪዎች ጋር 
ለዘለዓለም ከመጥፋታቸው በፊት የመጨረሻውን፣ ምርጥ የሆኑ 
ቦታዎችን ለመለየት ሠርተናል።

ቀሪውን 65,000 ሄክታር ከፍተኛ ጥበቃና ዋጋ ያለው ክፍት ቦታን 
ለመጠበቅ፣የመሬት ጥበቃ ኢኒሼቲቭን በጋራ ፈጠርን። የመሬት 
ጥበቃ ስራችን ለፍትሃዊነት እና ለማህበራዊ ፍትህ አስተዋፅኦ 
ማበርከቱን ለማረጋገጥ ከኦፕን ስፔስ ኢኩቲቲ ካቢኔ ምክር ጠየቅን።

በጠንካራ ጅምር ላይ ነን ነገርግን ራዕያችንን ለማሳካት መሬቱ 
ተመጣጣኝ ካልሆነ በፊት ግዥዎቻችንን አሁን ማፋጠን አለብን። 

ፈተናው
በKing County እና በሌሎች 13 አውራጃዎች ውስጥ ያለው 
የመሬት ጥበቃ በአብዛኛው የሚሸፈነው ከ50 ዓመታት በፊት 
ስቴቱ በፈጠረው ጥበቃ የወደፊት ፕሮግራም ነው። አለመታደል 
ሆኖ፣ መርሃግብሩ የዛሬው የገቢ መጠን ከዋጋ ግሽበት በጣም 
ያነሰ ዓመታዊ የንብረት ታክስ ጭማሪን በሚገድበው የክልል ህግ 
ምክንያት በመጀመሪያ ከተነደፈው ግማሽ ያህሉ ገቢ እያስገኘ 
ነው። በዚህ ምክንያት፣ የConservation Futures ታክስ 
መጠን በ50 በመቶ ገደማ ቀንሷል፣ የንብረት ዋጋ ጨምሯል።

የመጨረሻው ምርጥ ክፍት ቦታዎች የንብረት ዋጋ ሲጨምር ጥበቃ 
Conservtive Futures መቀጠል አይችሉም።

መፍትሄው
የKing County መራጮች የጥበቃ የወደፊትን ወደ 
መጀመሪያው 6.25 ሳንቲም በ$1,000 የተገመገመ የንብረት ዋጋ 
መመለስ እና ቀስ በቀስ ውድቀቱን እንደገና መጀመር ይችላሉ። 
ለአማካይ የቤት ባለቤት በወር 2 ዶላር ገደማ፣ በአንድ ትውልድ 
ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ክፍት ቦታዎች ለመጠበቅ 
እና ወደነበረበት ለመመለስ ያለንን ችሎታ በእጥፍ ማሳደግ 
እንችላለን።

የእርሻ መሬቶች

ከተማ
አረንጓዴ ክፍተት

ዱካዎች

ወንዞች

ደኖች

ተፈጥሯዊ
መሬቶች

ላለፉት 40 አመታት፣ King 
County ከ100,000 ኤከር 

በላይ ክፍት ቦታዎችን 
- አረንጓዴ ቦታዎችን፣ 

መናፈሻዎችን፣ ዱካዎችን፣ 
የእርሻ መሬቶችን፣ ደኖችን፣ 

የወንዞችን ኮሪደሮችን 
እና ሌሎችንም - ዛሬ 

ለምናደሰትበት የህይወት 
ጥራት አስተዋጽዖ 

አድርጓል።

ስድስት የመሬት ምድቦች
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•  በKing County ውስጥ ላሉ 500,000 ሰዎች በአሁኑ ጊዜ 
በአረንጓዴ ቦታ፣ መናፈሻ ወይም መሄጃ አቅራቢያ ለማይኖሩ 
ክፍት ቦታን ያሻሽሉ።

•  ለአየር ንብረት ለውጥ የሚያበረክተውን CO2 የሚወስዱ 
የጎለመሱ ደኖችን ይጠብቁ።

•  ለፑጌት ሳውንድ ኦርካስ ተጨማሪ ምግብ በማቅረብ ለሳልሞን 
የተፋሰስ ኮሪደሮችን ወደነበሩበት ይመልሱ።

ተጨማሪ ይወቁ:www.kingcounty.gov/land-conservation
ያነጋግሩ፡Heather Ramsay Ahndan፣ የመሬት ጥበቃ ኢኒሼቲቭ 
ፕሮግራም አስተዳዳሪ hahndan@kingcounty.gov

የመጨረሻዎቹን ምርጥ ቦታዎች ለመጠበቅ ያለንን ሙሉ አቅም ማወቅ
በመንግስት የተፈቀደውን የገቢ አቅም ሙሉ በሙሉ በመገንዘብ፣ የሚከተሉትን ማድረግ እንችላለን፡-

CO
2

ወደ አረንጓዴ 
ቦታ ፍትሃዊ 

መዳረሻ ይፍጠሩ
CO2 ን ይምጡ 

እና ያከማቹ
የአየር እና የውሃ 
ብክለትን አጣራ

የጎርፍ አደጋዎችን 
ይቀንሱ

የመዝናኛ እድሎችን 
ይጨምሩ

የመኖሪያ ቦታን 
መጠበቅ እና 

ወደነበረበት መመለስ
የአካባቢ የምግብ 

ኢኮኖሚን ማጠናከር

https://kingcounty.gov/services/environment/water-and-land/land-conservation.aspx

