2021 ስልታዊ ዕቅድ ትግበራ
ቅድሚያ የምንሰጣቸውን ነገሮች ላይ ለማተኮር ከማህበረሰባችን ጋር እንደገና መገናኘት።
በ 2020 መጀመሪያ ላይ፣ ሰፊ የሕዝብ አስተያየት ከተሰጠበት በኋላ፣ የሲያትል ፓርኮች እና መዝናኛ (SPR) ከ 2020
እስከ 2032 ድረስ ፕሮግራም ማድረግን፣ አገልግሎቶችን እና ኢንቨስትመንቶችን የሚመራ ስልታዊ ዕቅድ አውጥቷል።
የሲያትል ፓርኮች እና መዝናኛ (SPR) ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ የአስቸኳይ ጊዜ ሥራዎችን ምላሽ ወደ መስጠት ትኩረት
በመደረጉ የዚህ ዕቅድ አፈፃፀም ዘግይቷል። አሁን እነዚህን ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች እንዴት መተግበር
እንዳለብን ስናስብ፣ ዕቅዳችን ፍላጎቶች እና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች እንዴት እንደተለወጡ የሚያንፀባርቅ
መሆኑን ለማረጋገጥ ከማህበረሰባችን ጋር እንደገና ለመገናኘት እየፈለግን ነው።
የሲያትል ፓርኮች እና መዝናኛ (SPR) 2020-2032 ስልታዊ ዕቅድ የኛን ራዕይ ወደፊት ለማሳደግ የገባነውን ቁርጠኝነት ይዘረዝራል፡

ጤናማ ሰዎች

ጤናማ አከባቢ

ፍትሃዊ ፕሮግራሞችን መስጠት፣§ለሁሉም ዕድሜዎች እና
ችሎታዎች ተደራሽነትን ቅድሚያ መስጠት፣§ ከፍተኛ ጥራት
ያላቸውን ቦታዎች ተንከባክቦ ማቆየት፣§ ስለ
አገልግሎቶቻችን መረጃ ማጋራት፣§ የህዝብ ቦታ
ተደራሽነትን ማረጋገጥ፣§ ከተፈጥሮ ጋር መገናኘት፣§
የማህበረሰብ ማዕከሎችን እንደገና ማጤን፣§ባለብዙ
አገልግሎት መገልገያዎችን መገንባት፣§ የምግብ ተደራሽነትን
ማሻሻል

ውሃን በዘላቂነት ማስተዳደር§ ቆሻሻን መቀነስ§ የካርቦን
ልቀትን መቀነስ§ የከተማ ደኖችን መልሶ ማቋቋም§
መናፈሻ ቦታን መጠበቅ§ የአየር ንብረት መቋቋም
የሚችሉ ተቋማትን መፍጠር§ ግንኙነትን ማሻሻል§
በአማራጭ ኃይል ላይ ኢንቨስት ማድረግ§ የተፈጥሮን
አድናቆት ማሳደግ§ ወደ የመናፈሻዎች ፍትሃዊ
ተደራሽነትን መጨመር

ጠንካራ ማህበረሰቦች

ድርጅታዊ ልቀት

የማበልፀጊያ ዕድሎችን መስጠት§ የሕፃናት እንክብካቤን
መስጠት§ የአገልግሎት እንቅፋቶችን አገልግሎቶች
መቀነስ§ በማህበረሰብ የሚንቀሳቀሱትን ፕሮግራሞች
በገንዘብ መደገፍ§ የፓርክ/ የመናፈሻ ደህንነትን ማሻሻል§
ለቤት አልባነት ምላሽ መስጠት§ የማህበረሰብ ዝግጅቶችን
ማስተናገድ§ ግልጽ ግንኙነት ማድረግ§ ኢኮኖሚያዊ
ዕድሎችን መፈለግ§ አጋሮችን ማሳተፍ§ ንፁህ፣ ደህንነቱ
የተጠበቀ የሕዝብ መጸዳጃ ቤቶችን መስጠት

ጠንካራ የፍትሃዊነት ትንታኔ ማካሄድ§ ብሔራዊ
እውቅናን ማሳካት§ ጠንካራ የሰው ኃይል መገንባት§
በሠራተኞች ላይ ኢንቨስት ማድረግ§ ስርዓቶችን
ማዘመን§ ያለማቋረጥ ማቀድ§ ነባራዊ ሁኔታን መፈተሽ§
የከተማ አቀፍ አቀራረብን ተግባራዊ ማድረግ§ የሕይወት
ዑደት ጥገናን መከታተል§ የማህበረሰብ ቁጥጥርን
አቅጣጫ ማስያዝ

ከአጠቃላይ ቁርጠኝነት ለ፡

ወደእኩልነት የሚወስድ መንገድ፡የሲያትል ፓርኮች እና መዝናኛ (SPR) የተቋማዊ እና የመዋቅራዊ ዘረኝነትን ለማቆም እና
የነጭ የበላይነትን ባህል ለማፍረስ የድርሻችንን ለመወጣት ፍኖተ-ካርታ።

አውዱን መቀየር
ባለፉት 18 ወራት ውስጥ ሲያትል አስገራሚ መስተጓጎል እና ለውጥ አጋጥሟታል። የአጭር
ጊዜ እርምጃዎቻችንን እና ኢንቨስትመንቶቻችንን እንደገና ስንገመግም፣ ለሚያጋጥሙን አራት
ትይዩ ቀውሶች ምላሽ ለመስጠት የእኛ ፓርኮች እና የመዝናኛ አገልግሎቶች እንዴት ሚና
ሊጫወቱ እንደሚችሉ ግብረመልስ እየፈለግን ነው፡

የህዝብ ጤና እና
ደህና መሆን

ዘር
መገምገም

በነሐሴ እና በመስከረም 2021፣

ኢኮኖሚያዊ
ማሽቆልቆል

የአየር ንብረት
ለውጥ ተጽዕኖዎች

እኛ በበርካታ ተግባራት በኩል ከምናገለግላቸው ማህበረሰቦች ጋር ለመገናኘት እናቅዳለን፡

▪
▪
▪
▪

የሲያትል ፓርኮች እና መዝናኛ አመራር (SPR) ከማኅበረሰብ ድርጅቶች ጋር የማዳመጥ ክፍለ ጊዜዎች
የትርጉም አገልግሎቶችን ጨምሮ በፓርኮች እና በማህበረሰብ ዝግጅቶች ላይ በአካል መድረስ እና ማወያየት፣
ወቅታዊ ፍላጎቶችን የሚገመግም የዳሰሳ ጥናት ያለው የመስመር ላይ ክፍት ቤት/ ገላጣ የውይይት ጊዜ
ከባለሙያ እና ከኑሮ ልምዳቸው ለመማር በየደረጃው ካሉት የ ሲያትል ፓርኮች እና መዝናኛ (SPR) ሠራተኞች
ጋር ውይይቶች
▪ ከ ፕሮግራሞቻችን ተሳታፊዎች፣ ከመገልገያዎቻችን ጎብኝዎች ፣ ፓርኮች፣ እና ክፍት ቦታዎች፣ በካፒታል
ፕሮጄክቶች ነባር ተደራሽ ክስተቶች ፣ እና ሌሎችም ጋር ግንኙነት ማድረግ!

ቀጣይ ምንድነው
የማህበረሰብ እና
የመስመር ላይ
ግንኙነት

የአጭር ጊዜ
እርምጃዎችን
ማዘጋጀት
(2022-2024)

ቅድሚያ
የሚሰጣቸውን
የገንዘብ/ፈንድ
ድጋፍ መለየት

ተግባራዊ ያድርጉ
እና ተመልሰው
ይግቡ

እንደተገናኙ ይቆዩ እና በበለጠ ይማሩ
የስትራቴጂክ ዕቅዱን ያንብቡ እና ስለ ዝመናዎች እና የተሳትፎ ዕድሎች በጉዳዩ ውስጥ ይቆዩ፡
http://www.seattle.gov/parks/strategicplan

ሌሎችን እርዳ/ እርጂ! በአዕምሮዎ ውስጥ ያለውን/ ሃሳብዎን እንወቅ።
PKS_SPRStrategicPlan@seattle.gov

