
 

SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS 

ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች 
የ Seattle Department of Neighborhoods ለማህበረሰቡ አባሎች፣ ጠንካራ ማህበረሰቦችን እንዲገነቡና የኑሮ ደረጃቸውን 
እንዲያሻሽሉ መርጃ ምንጮችንና ዕድሎችን ያቀርባል። በፕሮግራሞቻችንና በአገልግሎቶቻችን በኩል፣ ሰዎችን ያሉበትን ሁኔታ መርምረን 
እንገነዘባለን እንዲሁም መኖሪያ ሰፈሮች ጠንካራ የመኖሪያ ቦታ ግንዛቤ እንዲያዳብሩ፣ የተቀራረቡ ዝምድናዎችን እንዲመሰረቱ፣ እና 
ከማህበረሰባቸውና ከከተማ አስተዳደር ጋራ ተሳታፊ እንዲሆኑ እንረዳቸዋለን። 

 

ሁሉንም ማህበረሰቦች በማሳተፍ ሲያትልን ማጠናከር 
 

ፕሮግራሞቻችንና አገልግሎቶቻችን፥ 
 

ENGAGE SEATTLE፣ በመላው ሲያትል ውስጥ፣ ሚዛናዊና ሁለ-አቀፍ ተሳታፊነትን ለማራመድ ከተማው ቃል ገብቶ የሚሰራበት መርሐ 
ግብር ነው። የዚህ ጥረት መሪዎች እንደ መሆናችን መጠን፣ ሁሉም ድምጾች ተሰሚነት እንዲኖራቸው፣ ተገቢ ውክልና ያላገኙ ማህበረሰቦችንም 
ጨምሮ፣ የማህበረሰብ አባላትን የአገልግሎት ደረጃ ለማስፋት እንጥራለን። የከተማው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ቅስቀሳና ተሳትፎን በእውነተኛና 
ትርጉም ባለው መንገድ ማከናወናቸውን እናረጋግጣለን። የማህበረሰብ አባሎች የመንግስት አገልግሎቶችን በተገቢው መንገድ መጠቀም 
እንዲችሉና በመኖሪያ ሰፈሮቻችው ውስጥ ከሌሎች ጋራ መገናኘት እንዲችሉ ለመርዳት፣ አዲስ በተቋቋመው የ Community 

Involvement Commission በኩልና አዳዲስ መሳሪያዎችን፣ የመርሐ ግብሮች ሃሳቦችን እና መርጃ ምንጮችን በማቅረብ፣ የሕዝብ 
ተሳታፊነት እንዲኖር ዕድሎችን እየፈጠርን ነው። 

 
የ NEIGHBORHOOD MATCHING FUND፣ ለተለያዩ በመኖሪያ ሰፈሩ-ለተነሳሳ የማሻሻያ ሥራ፣ የማደራጀት ወይም የእቅድ 
ማውጣት ፕሮጀክቶች በአካባቢው ለሚገኙ ቡድኖች የገንዘብ ሽልማት ይሰጣል። እያንዳንዱ የገንዘብ ሽልማት፣ ማህበረሰቡ በሚያበረክተው 
የጥሬ ገንዘብ፣ የፈቃደኛነት አስተዋጽኦ፣ በልገሳ በተሰጡ ቁሳቁሶች፣ እቃዎችና ስንቆች፣ ወይም በባለሞያተኞች በሚሰጡ አገልግሎቶች በኩል 

ማቀናጃ ልገሳ ይደረጋል። በተጠየቀው የገንዘብ መጠን መሰረት ሁለት የገንዘብ አሰጣጥ ደረጃዎች አሉ - ከትንሽ መጠን እስከ $100,000 
ድረስ። 

 
የ P-PATCH COMMUNITY GARDENING PROGRAM፣ በማህበረሰብ-የሚተዳደሩ ለግለሰቦችና ለቡድኖች ኦርጋኒክ የጓሮ 
አትክልት ቦታዎችን ያራምዳል እንዲሁም ይቆጣጠራል። ከኒውዮርክ በስተ ምዕራብ ትልቁ በማዘጋጃ ቤት የሚተዳደር የማህበረሰብ የጓሮ 
አታክልት ቦታ ፕሮግራም እንደ መሆኑ መጠን፣ ባልደረቦቹ ከ 3,000 የበለጡ ቤተሰቦችንና 6,800 የጓሮ አታክልተኞችን የሚያገለግሉ 90 
የጓሮ አታክልት ቦታዎችን ያስተዳድራሉ። ደግሞ ወጣቶችን፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውንና ተገቢ ውክልና ያላገኙ ማህበረሰቦችን የሚያገለግሉ ልዩ 
ፕሮግራሞችን ያቀርባል። 

 
HISTORIC PRESERVATION PROGRAM፣ ከ 400 በላይ የሚሆኑ ታሪካዊ ሕንጻዎችን፣ ቦታዎችን፣ እቃዎችንና መርከቦችን፣ 
እንዲሁም ስምንት ታሪካዊ ዲስትሪክቶችን ለይቶ የማወቅና የመጠበቅ ተግባርን ያስተዳድራል። በሲያትል ከተማ ውስጥ ስለ ታሪካዊ ቅርስ ጥበቃ 
መሠረታዊ መመሪያዎች መረጃን ያቀርባል፣ የቦታ መሬት ምልክት ስያሜ ሂደትና የንብረት ባለቤቶች ቅርስን እንዲጠብቁና እንዲያድሱ 
ለማበረታታት መገፋፊያዎችንም ጨምሮ። ደግሞ በታሪካዊ ቅርስ ጥበቃ ላይ የሚሳተፉ የዜጋ ገምጋሚ ቦርዶች ስራን ይደግፋል።   

 
COMMUNITY LIAISONS፣ የከተማው ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች፣ የተሟላ አገልግሎት ላላገኙ ማህበረሰቦች በሚያደርጓቸው ስምሪቶችና 
ተሳትፎዎች ላይ ለማገዝ አሰልጥነን የምንመድባቸውና የምንቆጣጠራቸው፣ ባለ ሁለት-ባህል እና ባለ ሁለት-ቋንቋ ተናጋሪ ገለልተኛ 
ተኮናታሪዎች ናቸው። የነሱ ሚና፣ ከተማው የተሰበጣጠሩና ትርጉም ያላቸው ሕዝባዊ ተሳታፊነት እንዲያገኝ ለማረጋገጥና ከህዝቡ ጋራ 
እውነተኛ የሆኑ ግንኙነቶችንና ዝምድናዎችን ለመመስረት ለማህበረሰብ አባላት እንደ መርጃ ምንጭና አገናኝ ሆነው ማገልገል ነው።   

http://www.seattle.gov/neighborhoods/outreach-and-engagement
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/neighborhood-matching-fund
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/p-patch-community-gardening
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/historic-preservation
https://www.seattle.gov/neighborhoods/community-liaisons


 

SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS 
 

  

ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች  
(ይቀጥላል) 
 

COMMUNITY CONVERSATIONS፣ የተሟላ አገልግሎት ካላገኙ ማህበረሰቦች ጋር በተሰባሰቡበት ቦታ ስለከተማው 
ፕሮግራሞች መረጃ ለማካፈል፣ ማህበረሰብን መሠረት ካደረጉ ድርጅቶች ጋራ በመተባበር የምናዘጋጃቸው ዝግጅቶች ናቸው። እነዚህ 
ዝግጅቶች፣ ለእያንዳንዱ ማህበረሰብ ተብለው የተዘጋጁ መነጋገሪያ አርእስቶችንና ከተማው ስለሚሰጣቸው አገልግሎቶች መረጃ የሚሰጡ 
የመርጃ ምንጭ ጣብያዎች ገለጻዎችን ያካትታሉ። የእኛ የ Community Liaisons፣ ተሳታፊዎች የተለያዩ መርጃ ምንጮችን ማግኘት 
እንዲችሉ ይረዳሉ፣ እንዲሁም በቃል ወይም በጽሑፍ ትርጉም አገልግሎት በኩል ድጋፍ ያቀርባሉ።    

 
PEOPLE’S ACADEMY FOR COMMUNITY ENGAGEMENT (PACE)፣ በተለያዩ ባህሎች፣ በተሳታፊነት፣ ዘርፎች 
ላይ ብቅ ብቅ ለሚሉ መሪዎች የአመራር ችሎታ እድገትና የልምድ ግንባታ አገልግሎት ይሰጣል። በዓመት ሶስቴ የሚሰጥ ሲሆን፣ PACE 
እንደ ማህበረሰብ ግንባታ፣ ሁለ- አቀፍ ተሳታፊነት እና ከመንግስት ጋራ መገናኘት መቻልን በመሳሰሉት አርእስቶች ላይ ለተሳታፊዎች 
ተግባራዊ የሆኑ ስልቶችን ያቀርባል። 

 
MAJOR INSTITUTIONS AND SCHOOLS PROGRAM፣ የመኖሪያ ሰፈር አሳሳቢ ጉዳዮችን በግምት ውስጥ 
ለማስገባት እንዲቻል፣ የሲያትል ታላላቅ ተቋሞች (ማለት፣ ሐኪም ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ እና ትምህርት ቤቶች) ጎረቤቶች 
ለሚያደርጓቸው የእድገት እቅዶች መንገድ ይከፍታል። ይህ ፕሮግራም ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት በከተማው-የተሾሙ አማካሪ ኮሚቴዎችን 
ያደራጃል እንዲሁም ይመድባል።   

 
YOUR VOICE, YOUR CHOICE፣ የተሳታፊነት በጀት አወጣጥ ሂደት ሲሆን፣ የሲያትል ነዋሪዎች የከተማውን የተወሰነ የበጀት 
መጠንን እንዴት ለጥቅም እንደሚውል የሚወስኑበት ነው። በአሁን ወቅት በፓርኮችና በጎዳናዎች ላይ በሚደረገው ትኩረት፣ የማህበረሰብ 
አባሎች ለጎዳናዎችና ለፓርኮች የአነስተኛ ደረጃ ማሻሻያዎች የከተማውን $2 ሚልዮን በጀት እንዴት እንደሚያውሉት በመወሰን ላይ 
ይረዳሉ። 

 
FIND IT, FIX IT COMMUNITY WALKS፣ በከንቲባው የሚመሩ በተደጋጋሚ የሚደረጉ የእግር ጉዞዎች ሲሆኑ፣ ጎረቤቶች፣ 
ፖሊስና የከተማው ባለስልጣናት አብረው በእግር በመጓዝ በሰፈሩ ውስጥ ለሰው የደህንነት ስሜት የማይሰጡ አካላዊ ነገሮችን ለይተው 
የሚያውቁባቸው ናቸው። አንዴ ተለይተው ከታወቁ በኋላ፣ ከተማውና ማህበረሰቡ ችግሮቹን ለማስተካከል ባንድ ላይ ይሰራሉ። ከነዚህ 
የእግር ጉዞዎች ብዙ የመሻሻል ውጤቶች ታይተዋል - ከአዳዲስ የቁሻሻ መጣያ ሳጥኖች ጀምሮ እስከ የጎዳና መብራቶችን በአዲስ መተካት 
ድረስ። 

 
DUWAMISH RIVER OPPORTUNITY FUND፣ በ Superfund ጽዳት ወቅት፣ በ Duwamish River አካባቢ ውስጥ 
የሚኖሩ ማህበረሰቦች የገጠሟቸውን ችግሮች በመፍታት ላይ ላተኮሩ አዳዲስና ከዚህ በፊት ለነበሩ አነስተኛ-ደረጃ ፕሮጀክቶች ድጋፍ 
የገንዘብ ስጦታዎችን ያደርጋል። 

 
SEATTLE YOUTH COMMISSION፣ ከመላው ከተማ የተውጣጡ የ 15 የሲያትል ወጣቶች ቡድን ሲሆን፣ ወጣቶችን 
በአካባቢው ከተመረጡ ባለስልጣናት ጋራ የሚያገናኝ፣ የከተማውን ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችንና የተመረጡ ባለስልጣናትን ስለ ከተማው 
ፖሊሲዎች ምክር የሚሰጥ፣ እንዲሁም በሲያትል ውስጥ ወጣቶች ለሚያጋጥሟቸው ችግሮች መፍትሔዎች የሚወያይ ነው። ከንቲባውና 
የከተማው ሸንጎ፣ እያንዳንዱን ሰባት ዲስትሪክት የሚወክል አንድ የወጣት ኮሚሽነር፣ እንዲሁም ስምንት አጠቃላይ ኮሚሽነሮችን ይሾማሉ። 
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