SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS

YOUR VOICE, YOUR CHOICE
(የእርስዎ ድምጽ፣ የእርስዎ ምርጫ)

Your Voice, Your Choice፣ የሲያትል ነዋሪዎች የተወሰነውን የከተማውን በጀት እንዴት እንደሚጠቀሙበት
ለመወሰን የሚደረግ ተሳታፊነት የበጀት አወጣጥ ሂደት ነው።
Your Voice, Your Choice ፣ በአሁኑ ወቅት ላይ ትኩረት ያደረገው
በፓርኮችና ጎዳናዎች ላይ ነው። ይህ የማህበረሰብ አባሎች እንደ የሲያትል
ፓርኮችና ጎዳናዎች (ማለት፣ የእግረኛ መንገድ መሻገሪያዎች፣ መንገድ
መክፈያዎች፣ ብልጭ ድርግም የሚሉ የመብራት ምልክቶች፣ የእግረኛ መተላለፊያ
መንገዶች ጥገና፣ የመንገድ ጠርዝ አግዳሚ መወጣጫዎች፣ የፓርክ አግዳሚ
ወንበሮዎች፣ የእግረኛ መረማመጃ መንገዶች ማሻሻያ ሥራዎች፣ ወዘተ)
በመሳሰሉት የአነስተኛ ደረጃ አካላዊ የማሻሻያ ፕሮጀክቶች ላይ የከተማውን $2
ሚልዮን በጀት እንዴት እንደሚጠቀሙ በቀጥታ ለመወሰን ዕድል የሚሰጣቸው
ይሆናል።
የአነስተኛ ደረጃ የማሻሻያ ሥራዎች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፥
•
•

•

እስከ $90,000 ድረስ የሚያወጡ ማናቸውም አካላዊ ፕሮጀክቶች
የጎዳና ፕሮጀክቶች ምሳሌዎችን ሊያጠቃልሉ የሚችሉት፥ የዝቅተኛ ወጪ የእግረኛ መተላለፊያ መንገዶች፣ ብልጭ ድርግም የሚሉ
የመብራት ምልክቶች፣ የመንገድ ጠርዝ ላይ የሚተከሉ አምፖሎች፣ የመንገድ ጠርዝ አግዳሚ መወጣጫዎች፣ ከፍታ ያላቸው የእግረኛ
መንገድ መሻገሪያዎች፣ የትራፊክ መዞሪያ ክቦች፣ መንገድ መክፈያ ጉብታዎች፣ የዝቅተኛ ወጪ የእግረኛ መተላለፊያ መንገዶች ጥገና፣
ወዘተ ናቸው።
የፓርክ ፕሮጀክቶች ምሳሌዎችን ሊያጠቃልሉ የሚችሉት፥ የመተላለፊያ ዘዴ ማሻሻያዎች፣ የእግር መንገዶች/መተላለፊያ ጥገና እና
ማሻሻያዎች፣ የፓርክ አግዳሚ ወንበሮች ወይም ጠረጴዛዎች፣ የተፈጥሮ አካባቢዎችን በአዲስ መልክ ማደስ፣ አነስተኛ የመጫወቻ ሜዳ
ማሻሻያ ስራዎች፣ ወዘተ ናቸው።

የተሳታፊነት በጀት አወጣጥ ምንድን ነው?
የተሳታፊነት በጀት አወጣጥ የዲሞክራሲ ሂደት ሲሆን ለመጀመሪያ ግዜ የተመሰረተው በብራዚል ውስጥ በ 1989 ውስጥ ነበር። በሁኑ ወቅት
ቺካጎ፣ ቦስተን፣ ኒውዮርክንና ሳን ፍራንሲስኮን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ከ 3,000 በላይ በሚሆኑ ከተማዎች ውስጥ በተግባር እየዋለ ነው።
የተሳታፊነት በጀት አወጣጥ፣ ወትሮ በመንግስት አስተዳደር ወይም በበጀት አወጣጥ ሂደት ላይ ተሳትፈው ያልነበሩ ሰዎችን በማሳተፍ ላይ
ያተኮረ ሲሆን፣ የማህበረሰብ አባሎች፣ የተወሰነውን የሕዝብ በጀት እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በቀጥታ ውሳኔ እንዲያደርጉ
ይፈቅድላቸዋል።
ይህ ሃሳብ በሲያትል ውስጥ የተጀመረው በሐምሌ (ጁላይ) 2015 ውስጥ ከንቲባ Ed Murray እና የቀድሞው የሸንጎ አባል Nick
Licata፣ Youth Voice, Youth Choice የተባለውን ከተማ አቀፍ የወጣቶች ተሳታፊነት የበጀት አወጣጥ ሂደትን መጀመራቸውን
ሲያሳውቁ ነበር። በ 2017 ውስጥ፣ ፕሮግራሙ ሁሉንም የሲያትል ነዋሪዎችን እንዲያሳትፍ ሆኖ ተከፍቷል። እያንዳንዶቹ የሲያትል ሰባት
የሸንጎ ዲስትሪክቶች፣ በዲስትሪክታቸው ውስጥ ለሚገኙ ጎዳናዎችና ፓርኮች የአነስተኛ ደረጃ ማሻሻያ ስራዎች እንዴት $285,000 ወጪ
እንደሚያደርጉ ድምጻቸው ይሰጣሉ።

SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS

YOUR VOICE, YOUR CHOICE
(የእርስዎ ድምጽ፣ የእርስዎ ምርጫ)
እንዴት እንደሚሳተፉ

በ Your Voice, Your Choice ሂደት ውስጥ የማህበረሰቡ አባሎች ተሳታፊ የሚሆኑባቸው አያሌ መንገዶች አሉ። የሲያትል ነዋሪዎች
በቀላሉ መንገድ መሳተፍ እንዲችሉ ሂደቱን በተቻለ መጠን ቀለል ለማድረግ ሞክረናል። የተለያዩ የመሳተፊያ ደረጃዎቻችን ይዳስሱ፥

ሃሳብ ስብሰባ
የማህበረሰብ አባሎች የተለያዩ ሀሳቦችን ያውጣጡና በጀት ሊመደብላቸው የሚችሉ የፕሮጀክት ሀሳቦችን ያቀርባሉ። ማንኛውም ሰው
የፕሮጀክት ሀሳቦችን ማቅረብ ይችላል። ሀሳቦችን በኢንተርኔት ወይም በተለያዩ የማህበራዊ ቅስቀሳ ስብሰባዎች ላይ ማስገባት ይቻላል።
የፕሮጀክት እድገት
የፕሮጀክት እድገት ቡድኖች በእያንዳንዳቹ ሰባት የሸንጎ ዲስትሪክቶች ውስጥ የሚቋቋሙ ሲሆን፣ የቀረቡ ሀሳቦችን ወደ ተጨባጭ
የፕሮጀክት ዕቅድ ሀሳቦች የመለወጥ ኃላፊነት አለባቸው። ማንኛውም ሰው በዲስትሪክቱ ውስጥ በሚገኘው የፕሮጀክት እድገት ቡድን ውስጥ
አባሪ ለመሆን ይችላል።
የእርስዎ ድምጽ፥ ድምጽ አሰጣጥ
የማህበረሰብ አባሎች በራሳቸው የሸንጎ ዲስትሪክት ውስጥ ከፍተኛ ለሆኑ ፕሮጀክቶች ድምጽ ይሰጣሉ። ማንኛውም ሰው በዲስትሪክቱ
ውስጥ ለሚገኙ ፕሮጀክቶች ድምጽ መስጠት ይችላል!
ገንዘብ ምደባና በተግባር ማዋል

እያንዳንዱ የሸንጎ ዲስትሪክት እስከ $285,000 ድረስ የሚሆኑ ከፍተኛ ድምጽ ያገኙ ፕሮጀክቶችን ይመርጣል። የከተማው ቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች ያሸነፉ ፕሮጀክቶችን በሚቀጥለው ዓመት ላይ ተግባራዊ ያደርጋሉ።

የመገናኛ መረጃ
YOUR VOICE, YOUR CHOICE
(የእርስዎ ድምጽ፣ የእርስዎ ምርጫ)
SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS
600 4th Avenue, 4th Floor
P.O. Box 94649; Seattle, WA 98124
seattle.gov/your-voice-your-choice

Kraig Cook፣ የተሳታፊነት በጀት አወጣጥ
ስልክ፥
206.256.5944
ኢሜይል፥
Kraig.Cook@seattle.gov
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