ለፓርኮችና ክፍት ቦታዎች የማህበረሰቡን ሐሳብ በገንዘብ
ስለመደገፍ እንነጋገር!

የእኔ ማህበረሰብ የአሁኑን ፓርካችንን
የተሻለና ደህንነቱ የተጠበቀ ስለማድረግ
መልካም ሐሳብ አለው

የእኔ ማህበረሰብ የአሁኑን ፓርካችንን
የተሻለና ደህንነቱ የተጠበቀ ስለማድረግ
መልካም ሐሳብ አለው

⊲ ከአከባቢው ፓርኮች መምሪያ ጋር ይነጋገሩበት
⊲ የኪንግ ካዎንቲ ፓርኮች የጤና ማህበረሰብ
ግብርና የፓርኮች ድጋፎችን ታሳቢ ያድርጉ

⊲ ከአከባቢው ፓርኮች መምሪያ ጋር ይነጋገሩበት
⊲ ከተማዎችንና አትራፊ ያልሆኑ መስፈርቱን
የሚያሟሉ ማመልከት ይችላሉ፡
• ኪንግ ካዎንቲ: የፓርኮች ግብር ድጋፎች፥
የወጣቶች እና የጀማሪ ስፖርተኞች
ድጋፎች፥ የአደገኛ ሐረሞች ቁጥጥር
የገንዘብ ድጋፍ
• የስቴት RCO ልማት የግንዘብ ድጋፍ

⊲ ከአከባቢው ፓርኮች መምሪያ ጋር ይነጋገሩበት
⊲ ከተማዎችንና አትራፊ ያልሆኑ መስፈርቱን
የሚያሟሉ ማመልከት ይችላሉ፡
• የአከባቢ ጥበቃ እንቨስትመንቶች
• የኪንግ ካዎንቲ ፓርኮች ግብር
• የስቴት RCO ግዢ የገንዘብ ድጋፍ
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የእኔ ማህበረሰብ አንድ ላይ መጥቶ ስለፓርክና
ክፍት ቦታ ፍላጎቶች መነጋገር ይፈልጋል…
እንደዚሁም የተወሰኑ መልካም ሐሳቦችንም ይዞ
ሊመጣ ይችላል!

የኪንግ ካዎንቲ ፓርኮች ግብር

የኪንግ ካዎንቲ የአከባቢ ጥበቃ
እንቨስትመንቶች

የስቴት መዝናኛ እና የአከባቢ ጥበቃ
ጽ/ቤት

እኛ የሚንፈልገው….
የማህበረሰብ የአከባቢ
ጥበቃ እና የአቅም ግንባታ!

አዎ!
ጤናማ ማህበረሰቦችና ፓርኮች
የገንዘብ ድጋፍ ግንኙነቶችንና የአጋርነት
ልማቶችን፥ እቅዶችንና ድጋፎችን
እንደዚሁም የጅምር ፕሮጀክት ዲዛይንን
ሊደግፍ ይችላል።

አይመለከትም

አይመለከትም

እኛ የሚንፈልገው….
ተጨማሪ መሬትና
ፓርኮችን መግዛት ነው

አዎ!
⊲ የብዘአ ፓርኮች ግብር ድጋፎች
• ጤናማ ማህበረሰቦችና ፓርኮች
• የውሃ አካላት ተቋማት
• የወንዝ ኮሪደሮች
• የከተማ ፓርክ ድጋፎች
⊲ የወጣቶች እና ጀማሪ ስፖርተኞች
ድጋፎች (YASG)

በአከባቢ ጥባቃ እንቨስትመንቶች ውስጥ
አይመለከትም ነገር ግን የጤናማ
መሬቶች ፕሮጀክት (HeLP) የወራሪ
ሐረም ቁጥጥር ድጋፍና እረኝነት እቅድ

አዎ!
⊲ ብዘአ ድጋፎች:
• የአከባቢ ፓርኮች
• መተላለፊያ
• የውሃ ተደራሽነት
• የከተማ የዱር አራዊት
• የወጣት አትሌትክስ ተቋማት
• ውስጥ የቀረ ልጅ የለም

እኛ የሚንፈልገው….
ተጨማሪ መሬትና
ፓርኮችን መግዛት ነው

አዎ!
⊲ ለብዙ ዓይነት ፓርክ መሬት
⊲ ብዘአ ድጋፎች:
• ጤናማ ማህበረሰቦችና ፓርኮች
• የወንዝ ኮሪደሮች
• የፓርኮች ካፒታልና ክፍት ቦታ

አዎ!
⊲ ክፍት ቦታዎች ዝቅተኛ ትፅዕኖ
ላላቸው መዝናኛ (እንዴ ከተማ
አሬንጓደ አከባቢዎች፥ የህብረተሰብ
ድጋፎች)

አዎ!
⊲ ለብዙ ዓይነት ፓርክ መሬት
⊲ ብዘአ ድጋፎች:
• የአከባቢ ፓርኮች
• መተላለፊያ
• የውሃ ተደራሽነት
• የከተማ የዱር አራዊት
• የወጣት አትሌትክስ ተቋማት

ፊትአዊ ዕድሎች?

አዎ!
በብዙ ፕሮገራሞች፥ የፓርኮች ካፕታልና
ክፍት ቦታዎችን ጨምሮ

አዎ!
የእፎይታ ስምምነት

አዎ!
የቅናሽ ስምምነት

ማን ማመልከት ይችላል?

ማህበረሰብ ተኮር ተቋማት
ለአቅም ግንባታና YASG የአከባቢ
ኤጀንሲዎች
አትራፊ ያልሆኑ (አንዳንድ ፕሮግራሞች)

የአከባቢ ኤጀንሲዎች
አትራፊ ያልሆኑ መስፈርቱን የሚያሟሉ
(ለተፈጥሮ አከባቢ ተቆርቋሪዎች፥
ታሪካዊ የአከባቢ ጥበቃ)

የአከባቢ ኤጀንሲዎች፥ ጎሳዎች ለተፈጥሮ
አከባቢ ተቆርቋሪዎች፥ አትራፊ ያልሆኑ
(አንዳንድ ፕሮግራሞች)

የድጋፍ ዑደት?

ይለያያል

በያመቱ
መጋቢት መጀመሪያ

በየሁለት ዓመቱ
ግንቦት መጀመሪያ

ድሬ ገፅ

kingcounty.gov/parks
https://kingcounty.gov/services/
parks-recreation/parks.aspx

https://www.rco.wa.gov/grants
RCO.WA.gov/grants

ጥያቄ ዎች?

Patricia Lopez
palopez@kingcounty.gov

kingcounty.gov/CFT
https://kingcounty.gov/services/
environment/stewardship/conse
rvation-futures.aspx
Ingrid Lundin
Ingrid.Lundin@kingcounty.gov

DeAnn Beck
deanna.beck@rco.wa.gov

