ናይ 2021 ስትራቴጂካዊ ትልሚ ኣተገባብራ
ኣብ ቅድምነት ዝወሃቦም ዕማማትና ኣቶኲርና ንምስራሕ ምስ ማሕበረሰብና መሊስካ ምርኻብ
ኣብ መፈለምታ 2020, ድሕሪ ጽዑቕ ዝኾነ ህዝባዊ ርኢቶ፣ ሴኣትል ፓርክን መዘናግዕን (Seattle Parks and
Recreation (SPR)) ነቶም መደባት፣ ኣገልግሎታትን ዝተገበሩ ናይ መዋእለ ነዋይ ፍሰታትን ንምምራሕ ዘኽእል
ስትራቴጂካዊ ትልሚ ዕላው ገይሩ። ድሕሪ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ SPR ናብ ህጹጽ ስራሕቲ ብምዝዋሩ ናይ እዚ ትልሚ
እዚ ኣፈጻጽማ ክድንጉይ ተገይሩ እዩ። ኣብ'ዚ ሐዚ እዋን ነዞም ቀዳምነት ዝወሃቦም ዕማማትና ብኸመይ ከም
እነተግብሮም ኣብ እንሓስበሉ፣ እቲ ዝተለምናዮ ትልሚ አቶም ድልየታትን ቅድመ ዕማማትን ብኸመይ ከምዝተለወጡ
ከም ዘርአይ ንምርግጋጽ ምስ ማሕበረሰብና መሊስና ንምርኻብ ኣብ ምስራሕ ንርከብ።
ናይ SPR 2020-2032 ስትራቴጂካዊ ትልሚ ነዞም ዝስዕቡ ራኢታትና ኣብ ምዕዋት ዘለና ቆራጽነት ዘርኢ እዩ፡

ጥዕናኡ ዝተሓለወ ከባቢ

ጥዕናኦም ዝተሓለወ ሰባት
ንኩሎም ናይ ዕድመ ክልላትን ክእለታትን ተበጻሓይነት ንክህሉ
ብቐዳምነት ዝሰርሑ ናይ §ማዕርነት መደባት ምቕራብ።§ልዑል
ጽርየት ዘለዎም ቦታታት ክህልዉ ምግባር።§ ብዛዕባ አንህቦም
ኣገልግሎታት ሓበሬታ ምሃብ።§ናይ ህዝባዊ ቦታታት ተበጻሓይነት
ምርግጋጽ።§ ምስ ተፈጠሮ ምርኻብ።§ናይ ማሕበረሰብ ማእኸላት
መሊስካ ኣማሕይሽካ ምስራሕ።§ብዙሕ ኣገልግሎት ዝህቡ
ማእኸላት ምህናጽ። §ናይ ምግቢ ተበጻሓይነት ምምሕያሽ።

ናይ ማይ ኣቕርቦት ቀጻላይነት ምቁጽጻር።§ ጎሓፍ ምቕናስ§ ናይ
ካርበን ሰደድ ምቕናስ።§ ናይ ከተማ ኣግራብ መሊሶም ክጥጥዑ
ምግባር § ናይ ፓርክ ቦታት ሓለዋ ክንክን ምግባር§ ን ናይ ከባቢ
ኣየር ለውጢ ተጻዋርነት ዘለዎም ኣገልግሎታት ምፍጣር። ርክብ
ምምሕያሽ።§ ኣብ ኣማራጺ ጸዓት መዋእለ ነዋይ ምፍሳስ።§ ናይ
ተፈጥሮ ኣድናቖት ንኽህሉ ምግባር§ ናይ ፓርክታት ማዕረ
ተበጻሕነት ምውሳኽ

ጥንኩራት ማሕበረሰባት

ትካላዊ ብሉጽነት

ሃብቲ ናይ ምፍጣር ዕድላት ምቕራብ።§ ናይ ህጻውንቲ ክንክን
ምቕራብ።§ ናይ ኣገልግሎት ገደባት ምቕናስ።§ ነቶም ማሕበረሰባዊ
ዝኾኑ መደባት ምምዋል።§ ናይ ፓርክታት ውሕስነት ምምሕያሽ§ ነ
ናይ ገዛ ስአነት ግብራዊ መልሲ ምሃብ። §ማሕበረስባዊ ንጥፈታት
ምድላው።§ ንጹር ዝኾነ ርክብ ምግባር።§ ቁጠባዊ ዕድላት
ምንዳይ።§ መሻርኽቲ ክሳተፉ ምግባር።§ ጽርየቶም ዝሓለዉን
ውሑሳት ዝኾኑን ህዝባዊ ሽቓቓት ምቕራብ።

ተደጋገምቲ ዝኾኑ ናይ ፍትሓውነት ትንተናታት ምክያድ።§ ብሄራዊ
መረጋገጺ ብቕዓት ምርካብ።§ ድልዱል ዝኾነ ሓይሊ ሰብ
ምህናጽ።§ዓቕሚታት ኣብ ህንጸት ሰራሕተኛታት ምውዓል§
ስርዓታት ምሕዳስ።§ብቐጻልነት ትልሚ ምውጽእ§ ነቲ ሐዚ ዘሎ
ህሉዊ ኩነታት ምቅዋም።§ ንመላአ አቲ ከተማ ዝሓቁፍ ኣቀራርባ
ኣብ ተግባር ምውዓል።§ ናይ ህይወት ዑደት ጽገናታት ክህልዉ
ምስራሕ።§ ማሕበረሰባዊ ቁጽጽር ክህሉ ምግባር

ነዞም ዝስዕቡ ኣብ ምዕዋት ዘሎ ሓፈሻዊ ድሉውነት

ናብ ማዕርነት ዝወስድ መንገዲ፡ ትካላዊን መሓውራውን ዝኾነ ዘርአኝነት ጠጠው ኣብ ምባልን ናይ ጸዓዱ
ልዕልነት ባህሊ ንምውጋድ አንጻወቶ ተራ ዘርአይ መራሒ መንገዲ።

ናይ ክውኑነት ለውጢ
ኣብ'ተን ዝሓለፋ 18 ኣዋርሕ፣ ሴኣትል ቅልጡፍን ተዓጻጻፍን ዝኾነ ዘይምርግጋዕን ለውጢን ኣጋጢሙዋ
አዩ። ነቶም ናይ ሓጺር አዋን ግብሪታትናን ዘፍሰስናዮ መዋአለ ነዋይን ክንግምግም አንከለና፣ አቶም
ፓርክታትናን አንህቦም ናይ ምዝንጋዕ ኣገልግሎታትናን ነቶም ዘጋጠሙና ኣርባዕተ ነንሕድሕዶም
ተጠማመትቲ ዝኾኑ ውድቀታት ዝምልከት ግብራዊ መልሲ ኣብ ምሃብ ዝጻወቱዎ ተራ ከመይ ከምዝኾነ
ዝሕብር ርኢቶ ኣብ ምጥላብ ንርከብ።

ህዝባዊ ጥዕናን
ደሕንነትን

ዘርኣዊ
ሒሳብ ምጽብጻብ

ቁጠባዊ
ውድቀት

ጽልዋታት ናይ ኣየር
ንብረት ለውጢ

ኣብ ወርሒ ነሓሰን መስከረምን 2021፣ ምስ አቶም ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣቢልና ኣገልግሎት አንህቦም ማሕበረሰባት ክንራኸብ ትልሚ ኣውጺአና ኣለና።

▪
▪
▪
▪
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መሪሕነት ናይ SPR ምስ ማሕበረሰባዊ ትካላት ዘካይዶ ከይዲ ምስማዕ ርኢቶ
ኣብ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎታት ሓዊሱ ኣብ ፓርክታትን ማሕበረሰባዊ ፍጻመታትን ዝካየድ ሓፈሻዊ ዝኾኑ ብ ኣካል ዝካየዱ
ምይይጣት።
ነቶም ሐዚ ዘለዉ ድልየታት ዝግምግም መጽናዕቲ ዝሓቖፈ ኣብ ኦንላይን ዝግበር ናይ ሕቶን መልስን መድረኽ
ኣብ ኩሉ ደረጃ ምስ ዘለዉ ናይ SPR ሰራሕተኛታት ዝግበር ካብ ናይ ሞያን ህይወትን ተሞክሮኦም ትምህርቲ ንምውሳድ ዝዓለመ
ምይይጥ
ምስ አቶም ናይ መደባትና ተሳተፍቲ፣ በጻሕቲ ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ቦታትና፣ ፓርክታትናን ክፉታት ቦታትናን ኣብ አቶም
ዝዳለዉ ሓፈሻዊ ካፒታል ፕሮጀክትታት ን ኣብ ካልኦትን ምዝርራብ።

ቀጺሉ አንታይ አዩ ክግበር
ማሕበረሰባዊን
ኦንላይን
ምድላዋትን

ናይ ሓጺር ጊዘ
ግብሪታት (2022
-2024) ትልሚ
ምውጻአ

ኣብ ከይዲ ምወላ
ቀዳምነት
ዝወሃቦም
ጉዳያት ምፍላይ

ርክብካ ኣጽኒዕኻ ተወሳኺ ፍለጥ
ነቲ ስትራቴጂካዊ ትልሚ ብምንባብ ብዛዕባ አቶም ዝተሓደሱ ነገራትን ናይ ተሳትፎ ዕድላትን ሓበሬታ ርኸብ

http://www.seattle.gov/parks/strategicplan
ርኸበና! ዝህለወካ ርኢቶ ኣካፍለና።

PKS_SPRStrategicPlan@seattle.gov

ምትግባርን
ተመሊስካ ድማ
ምግምጋም

