ለፓርኮች እና ለክፍት ቦታዎች የእርስዎ ማኅበረሰብ
ያለውን ሀሳብን በገንዘብ ስለመደገፍ እስቲ እናውራ!

ማኅበረሰቤ አሁን ያለውን ፓርክ እንዴት
የተሻለ እና ደኅንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን
ስለማድረግ ፣ ወይም በአጎራባች ያለውን
ስፖርቶችንም ለመርዳት ትልቅ ሀሳብ አላቸው!

የእኔ ማኅበረሰብ ለአዲሱ ፓርክ
ስለሚውለው መሬት ትልቅ ሀሳብ አለው!

⊲ በአከባቢ ከሚገኘው የፓርኮች መምሪያ ፍክል
ጋር ይነጋገሩ
⊲ ኪንግ ካውንቲ ፓርኮች እኩል የገንዘብ ድጋፍን
(Levy Equity Grants) ለማድረግ ያስባል

⊲ በአከባቢ ከሚገኘው የፓርኮች መምሪያ ፍክል
ጋር ይነጋገሩ
⊲ ከተሞች እና ተገቢነት ያላቸው ትርፋማ ያልሆኑ
ድርጅቶች ሊያመለክቱ ይችላሉ፡
• ኪንግ ካውንቲ፡ የፓርክ ሌቭይ የገንዘብ ድጋፍ
እና የወጣት እና አማቴሩ (Parks Levy
grants, Youth & Amateur) የስፖርት
የገንዘብ ድጋፍት፣ የመርዛማ አረም
መቆጣጠሪያ የገንዘብ ድጋፍ
• የ RCO ልማት የገንዘብ ድጋፍን ይግለጹ

⊲ በአከባቢ ከሚገኘው የፓርኮች መምሪያ ፍክል
ጋር ይነጋገሩ
⊲ ከተሞች እና ተገቢነት ያላቸው ትርፋማ ያልሆኑ
ድርጅቶች ሊያመለክቱ ይችላሉ፡
• የወደፊቱን ጥበቃ
• የኪንግ ካውንቲ ፓርኮች ሌቭይ
• የ RCO አዲስ ንብረት የገንዘብ ድጋፍን
ይግለጹ

2004_10004m_ParksOpenSpace-handout-Amharic.ai

ማኅበረሰቤ ስለ ፓርኩ እና ስለ ክፍት ቦታ
ያለውን ፍላጎቶችን …ለመነጋገር መሰብሰብ
የሚፈልጉ ሲሆን ከትልልቅ ሀሳቦች ጋር
ልንመጣን እንችላለን!

የኪንግ ካውንቲ የሌቨይ ፓርኮች እና
ሌሎች የገንዘብ ድጋፎች

የኪንግ ካውንቲ የወፊት ጥበቃ

የመዝናኛ እና የጥበቃ ቢሮ ይግለጹ

እኛ…. ማኅበረሰብ ጥበቃ እና
የአቅም ግንባታ እንፈልጋለን!

አዎ! ትኩረት የተደረገበት የእጁልነት የገንዘብ
ድጋፍ (Targeted Equity Grants)
ተሳትፎን ወይም የአጋርነት ልማትን፣ ማቀድ
እና ንቃት ማድረግን፣ በመጀመሪያ ደረጃ
ፕሮጄክትን መቅረጽን ሊደግፍ ይችላል።

ተፈጻሚ የለውም

ተፈጻሚ የለውም

እኛ የምንፈልገው…
ፓርኮቹን ማሻሻል እና
መርኃግብሮችን መስጠት

አዎ!
⊲ በርካታ የገንዘብ ድጋፎች
• ትኩረት የተደረገባአችው የእኩልነት
የገንዘብ ድጋፎች (Targeted Equity
Grants)
• የፓርክ ካፒታል ፕሮጄክቶች
• የወንዝ መተላለፊያዎች
• የወጣት እና የአማቴሩ (Amateur)
የስፖርት የገንዘብ ድጋፍ
⊲ መርዛማ አረም የመቆጣጠር እርዳታ

ተፈጻሚ የለውም

አዎ!
⊲ በርካታ የገንዘብ ድጋፎች፡
• የአከባቢ ፓርኮች -ሙከራዎች
• የውኃ ማግኘት መብት -የከተማ
የዱር አራዊት
• የወጣት አትሌት መሰረተ ልማቶች
• በውስጡ ምንም ልጅ አልቀረም

እኛ የምንፈልገው….
ለፓርኮች ተጨማሪ መሬት
መግዛት ነው

አዎ!
⊲ ለብዙ ዓይነቶች የፓርክ መሬት
⊲ በርካታ የገንዘብ ድጋፎች፡
• ትኩረት የተደረገባአችው የእኩልነት
የገንዘብ ድጋፎች (Targeted Equity
Grants)
• የፓርክ ካፒታል ፕሮጄክቶች
• የወንዝ መተላለፊያዎች

አዎ!
⊲ ክፍት ቦታዎች ለአነስተኛ-የመዝናኛ
ተጽእኖ (ለምሳሌ የከተማ አረንጓዴ
ቦታዎች፣ የማኅበረሰብ አትክል ቦታዎች)

አዎ!
⊲ ለብዙ ዓይነቶች የፓርክ መሬት
⊲ በርካታ የገንዘብ ድጋፎች፡
• የአከባቢ ፓርኮች -ሙከራዎች
• የውኃ ማግኘት መብት -የከተማ
የዱር አራዊት
• የወጣት አትሌት መሰረተ ልማቶች

እኩል የሆኑ ዕድሎች?

አዎ! በብዙ መርኃግብሮች፣ ለምሳሌ ትኩረት
የተደረገበት የእኩልነት የገንዘብ ድጋፎች

አዎ!
ጫወታው እንዳይከፈል ማድረግ

አዎ!
የጫወታ ቅነሳ

ማን ማመልከት ይችላል?

ለአቅም ግንባታ የማኅበረሰብን- መሰረት
ያደረጉ ድርጅቶች & YASG
የአካባቢያዊ ኤጄንሲዎች
ትርፋማ ያልሆኑ (አንዳንድ መርኃግብሮች)

የአካባቢያዊ ኤጄንሲዎች
ተገቢነት ያላቸው ትርፋማ ያልሆኑ (የተፈጥሮ
ጥበቃዎች፣ hist. pres.)

የአከባቢ ኤጄንሲዎች፣ ጎሳዎች
የተፈጥሮ ትበቃዎች፣ ትርፋማ ያልሆኑት
(አንዳንድ መርኃግብሮች)

የእርዳታው ሽክርክሪት?

ይለያያል
YASG ጃንዋሪ 2020
ለአቅም ግንባታ ቀጣይነት ያለው

በእያንዳንዱ ዓመት
ማርች 4, 2020 የሚያበቃበት ቀን

በየ 2 ዓመቱ
ሜይ 2020 የሚያበቃበት ቀን

ድህረገጽ

kingcounty.gov/parks

kingcounty.gov/CFT

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

ጥያቄዎች

Kevin Brown
Kevin.Brown@kingcounty.gov

Ingrid Lundin
Ingrid.Lundin@kingcounty.gov

Betsy Robblee
betsy@wildliferecreation.org

