
ការប្រមូលពន្ធការដឹកជញ្ជូនដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុង SEATTLE

សាលាកបត្រខែមិថុនា ឆ្នាំ2015

ប្រវត្តិសង្ខេប
ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មនុស្សច្រើនរយពាន់នាក់ 
បានធ្វើដំណើរនៅផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវថ្មើរជើង 
និងស្ពានរបស់ទីក្រុង Seattle។ ខ្លាំងជាគេគឺ ផ្លូ
វថ្នល់គាំទ្រសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញ ដែលធានាថា 
ទំនិញទាំងអស់អាចត្រូវបានយកចូលមក និងនៅជុំវិញទីក្រុង 
ដូច្នេះឃ្លាំងស្តុកត្រូវបានទុក និងវេចខ្ចប់នៅខាងមុខ
ផ្ទះរបស់អ្នក។ 

រយៈពេលជាង 8 ឆ្នាំកន្លះមុន 
ការប្រមូលពន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ Bridging the Gap បា
នជូនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ 
វិនិយោគផ្លូវឆ្លងកាត់ និងធ្វើការថែទាំ។ ការពន្ធបច្ចុ
ប្បន្នផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំ 2015។

នៅខែមីនា ឆ្នាំ2015 ចៅហ្វាយក្រុង Murray បានប្រកាស
សេចក្តីព្រាងគម្រោងសម្រាប់ការទារពន្ធដោយការជំនួស 
ដែលហៅថា ការទារពន្ធការដឹកញ្ជូនដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្
រុង Seattle ក្នុងគោលបំណងថែទាំជាមូលដ្ឋាន ហើយក៏ធ្
វើការវិនិយោគទៅអនាគតដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្
នុងការបំលាស់ទីមនុស្ស និងទំនិញទាំងក្នុង និងជុំវិញទីក្រុង 
Seattle ដែលកំពុងរីកចម្រើន។

នៅខែមីនា និងខែមេសា ចៅហ្វាយក្រុង និង SDOT សម្
រេចឲ្យសហគមន៍ទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុង Seattle ឲ្យ
បន្ថែមធាតុចូលទៅលើសេចក្តីព្រាងគម្រោងនេះ។ 
ជាចម្លើយតបទៅនឹងមតិប្រឡប់វិញរបស់សហគមន៍ 
យើងបានធ្វើការកែសម្រួលគម្រោងនេះ មុនពេលបញ្
ជូនវាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Seattle នៅខែឧសភា។ 
ក្នុងដំណើរការនីតិកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងបានកែប្រែគម្
រោងនេះ និងនៅថ្ងៃទី29 ខែមិថុនា ត្រូវបានបោះឆ្នោត
ការយកពន្ធនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ2015។

តម្លៃ
ចំណូលពន្ធចំនួន 930 លានដុល្លារនឹងត្រូវបានទូទាត់ស
ម្រាប់ពន្ធលើទ្រព្បសម្បត្តិដែលនឹងយកថ្លៃពីម្ចា

ស់នៃអ្នកផ្ទះកណ្តាលទីក្រុង Seattle (ប្រមាណ450,000 
ដុល្លារ) ប្រហែលស្នើនឹង 275 ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ 
បើប្រៀបធៀបនៅនឹងការប្រមូលពន្ធ Bridging the Gap 
ដែលបានផុតទៅ មានតម្លៃចំពោះម្ចាស់ផ្ទះដូចគ្នាប្រ
មាណ 130 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

បន្ថែមទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន 930 លានដុល្លារ បាន
មកពីមួយអាណត្តិរបស់ការប្រមូលពន្ធ ទីក្រុង Seattle 
វាយតម្លៃថាថវិកាទាំងនេះ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្គប់
ចំនួនជិត 2 ពាន់លានដុល្លារលើការវិនិយោគការដឹកជញ្ជូន
បន្ថែម។

សាលាកបត្រនេះមានបញ្ជីឈ្មោះគម្រោង 
និងតំបន់កម្មវិធី 
ដែលយើងចូលរួមចំណាយក្នុងរយៈពេលជាង 9 
ឆ្នាំនៃការប្រមូលពន្ធ ប្រសិនបើគម្រោងនេះត្រូវបា
នអនុម័ត។ ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង នឹងកំណត់ការសមរម្យប្
រចាំឆ្នាំដោយថវិការបស់ទីក្រុងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

តាមដំណើរការរបស់ក្រុមប្រឹក្សា យើងបានធ្វើការឡើ
ងវិញលើគំនិតផ្នែកទំាងបួនប្រភេទនៃការប្រមូលពន្ធ 
ដោយបញ្ចូលទៅជាក្រុមថ្មីបី៖

1. ផ្លូវថ្នល់មានសុវត្ថិភាព
2. ការថែទាំ និងជួសជុល
3. ការបញ្ចៀសការកកស្ទះ

ទំព័រខាងក្រោមធ្វើការបង្ហាញត្រួសៗអំពីគម្រោង និ
ងចំនួនថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើប្រភេទថ្មីទាំងនេះ។

CAMBODIAN



ប្រភេទ
ការវិនិយោគកា
រប្រមូលពន្ធ

ផ្លូវថ្នល់មានសុវត្ថិភាព 
ផ្តល់ឲ្យនូវផ្លូវថ្នល់អាចប្រើប្រាស់បាន និងមានសុវត្ថិភាពដោយភ្ជាប់ទៅកាន់សា
លារៀន ផ្លូវឆ្លងកាត់ និងទិសដៅផ្សេងទៀត $207M 

ទស្សនៈសូន្យ៖ អនុវត្តន៍គម្រោងដើម្បីលុបបំបាត់ការបុកធ្ងន់ធ្ងរ ឬមរណៈ $71M 

• ច្រកផ្លូវមានសុវត្ថិភាព៖ អនុវត្តរួចរាល់គម្រោងច្រកផ្លូវមានសុវត្ថិភាពពី 12 ទៅ15 ខ្សែ 
ដោយការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់នៅលើដងផ្លូវ
ដែលមានការបុកខ្ពស់បំផុត $23M

• ផ្លូវថ្នល់មានសុវត្ថិភាពទៅសាលារៀន៖ អនុវត្តរួចរាល់គម្រោងផ្លូវថ្នល់មានសុវត្ថិភាព
ទៅសាលារៀនពី 9 ទៅ 12 ខ្សែជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងការអប់រំអំពីសុវត្ថិភាព ការធ្វើឲ្យ
ប្រសើរសុវត្ថិភាពការថ្មើរជើង និងការជិះកង់នៅតាមសាលាសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងទី
ក្រុង Seattle។ បញ្ចប់គម្រោងទាំងនេះក្នុងបីឆ្នាំដំបូងនៃការប្រមូលពន្ធនៅក្នុងតំបន់ថ្
មើរជើងនៃសាលាបឋមសិក្សាដូចខាងក្រោមដែលមានកម្រិតភាពក្រីក្រខ្ពស់៖ Bailey Gatzert, 
Martin Luther King, Jr., West Seattle, Dunlap, Dearborn Park, Wing Luke, Northgate, Van Asselt, 
Emerson, Concord, Rainier View, Roxhill $7M

• សញ្ញា និងគំនូស៖ បង្កើនការលាបពណ៌គំនូសឆ្លងកាត់ឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ផែនការបួនឆ្
នាំ ឬការវិវត្តល្អប្រសើរដើម្បីធានានូវគំនូសឆ្លងកាត់បានច្បាស់ល្អ $4M

• ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូន៖ ថែទាំ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធសញ្ញាចរាចរណ៍ សញ្ញា 
និងគំនូសរបស់ទីក្រុង $37M

សុវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្មើរជើង និងការជិះកង់៖ ការពារអ្នកធ្វើដំណើរដែលងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់
យើង គឺអ្នកដែលថ្មើរជើង និងជិះកង់ $110M 

• សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការជិះកង់៖ កសាងផ្លូវសម្រាប់ការពារការជិះកង់ថ្មីប្រមាណ 50 ម៉ាយល៍ 
និងផ្លូវបៃតងប្រវែង 60 ម៉ាយល៍ ដែលបញ្ចប់បានពាក់កណ្តាលនៃផែនការមេផ្លូវជិះកង់ទូទាំងទី
ក្រុង។ ថវិកាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងនេះចំនួន 2 លានដុល្លារនឹងត្រូវបានបម្រុ
ងទុកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការជិះកង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្
រោងប្រើប្រាស់ Mount Baker។ $65M

• សុវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្មើរជើង៖ ជួសជុលផ្លូវថ្មើរជើងដែលខូចរហូតដល 225 កន្លែង 
នៅកណ្តាលទីក្រុង និងភូមិនានា $15M

• សុវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្មើរជើង៖ លើកទំនប់ស្កាត់ និង ឆ្លងកាត់ឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណុចត
ភ្ជាប់ចំនួនរហូតដល់ 750 កន្លែងទូទាំងទីក្រុង $30M

គម្រោងពាក់ព័ន្ធ $26M 

• គម្រោងពាក់ព័ន្ធ៖ បានបញ្ចប់គម្រោងអាទិភាពពាក់ព័ន្ធពី 20 ទៅ 35 
ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាព ការចល័ត និងការប្រើប្រាស់ និងគុណភាពជីវិតនៅក្នុងគម្រោងពាក់
ព័ន្ធទំាងនោះ $26M

ការថែទាំ និងជួសជុល 
កាត់បន្ថយកន្លែងថែទាំ និងជួសជុលនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសំខាន់ៗ 
និងវិថីដែលមមាញឹកបំផុតនៃទីក្រុង Seattle។ $420M 

ការថែទាំផ្លូវ $250M 

• ការថែទាំងមហាវិថីសំខាន់ៗ៖ ត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវវិថីសំខាន់ៗរហូតដល់ 180 ម៉ាយល៍ 
ដោយការថែទាំ និងធ្វើឲ្យទាន់សម័យចំនូន 35 ភាគរយនៃវិថីដែលមមាញឹកបំផុតរបស់ទីក្រុង 
Seattle ដោយការដឹកជញ្ជូនប្រជាជន និងទំនិញ (ក៏ត្រូវបានផ្តល់ថវិកាដោយច្រកឆ្លងកាត់ 7 
ខាងក្រោម) $235M

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំណុចត្រួតពិនិត្យ៖ ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ 65 
គោលដៅជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយសរុបវិថីសំខាន់ប្រហែល 70 ម៉ាយល៍ ដោយមានកម្មវិធីជួសជុល 
និងថែទាំដំណើរការដោយបុគ្គលិករបស់ទីក្រុង $15M



ស្ពាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ត្រូវឲ្យស្ពានរបស់យើងមានសុវត្ថិភាព $140M 

• ការថែទាំស្ពាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៖ លុបបំបាត់ឧបសគ្គដែលចំបាច់សម្រាប់ការជួសជុលចំណុ
ចស្ពាន $25M

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការធ្លាក់ដីលើស្ពាន៖ ត្រូវពង្រឹងស្ពានងាយរងគ្រោះទាំង 16 
ដោយការធ្លាក់ដី $68M

• ការផ្លាស់ប្តូរស្ពាន៖ ធ្វើការប្តូរស្ពានឈើចុងក្រោយរបស់ទីក្រុង Seattle (នៅ Fairview 
Avenue) $27M

• ការផ្លាស់ប្តូរស្ពាន៖ ផែនការ និងការរចនាការប្តូរស្ពានជាអាទិភាពខ្ពស់ចាប់ផ្តើ
មសាងសង់នៅក្រោយឆ្នាំ 2024។ ថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើគម្រោងនេះ រហូតដល់ 10 
លានដុល្លារនៃថវិកាសរុប (មូលដ្ឋាន ការប្រមូលពន្ធ កម្ចី) អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការអនុវត្ត
គម្រោងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្លូវថ្មើរជើង និងការជិះកងរយៈពេលខ្លី នៅលើស្ពានត្រូវបាន
នឹងកំពុសសិក្សាផ្លាស់ប្តូរ (បន្ថែមទៅលើថវិកាដែលបានផ្តល់សម្រាប់គម្រោងសុវត្ថិភាពកា
រថ្មើរជើង និងការជិះកង់នៅក្នុងគម្រោងផ្សេងទៀត)។ $15M

• ការថែទាំស្ពាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៖ ការវិនិយោគសុវត្ថិភាពស្ពានផ្សេងទៀតរួមមានជ
ណ្តើរ និងការស្តារ និងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ $5M

ព្រៃឈើនៅទីក្រុង និងការបង្ហូរទឹក $30M 

• ការកាត់ដើមឈើ៖ បន្ថែមកម្មករមើលដើមឈើថ្មីដែលផ្តោតលើការឆ្លើយ
តបឆាប់រហ័សដល់តម្រូវការនៃការកាត់ជាចាំបាច់ (ដូចជាសម្អាតសម្រាប់មនុស្សជិះកង់ 
និងថ្មើរជើង និងចំណុចឆ្លងកាត់) និងដើម្បីធានានូវការមើលកាន់តែច្បាស់នៃសញ្ញាចរាចរ 
និងសញ្ញាផ្សេងៗ

• ការដាំដើមឈើ៖ ត្រូវដាំដើមឈើដែលបានកាប់ចេញដោយមានជំងឺ ឬដើម្បីសុវត្ថិភាពដោយ
ដើមឈើពីរដើមថ្មីឡើងវិញ $20M

• ការសហការលើការបង្ហូរទឹក៖ ដៃគូសហការជាមួយ Seattle Public Utilities 
ដើម្បីត្រួតពិនិត្យផ្លូវថ្នល់ ផ្តល់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការឆ្លងកាត់ថ្មើរជើងថ្មី 
និងដោះស្រាយបញ្ហាបង្ហូរទឹកក្នុងទីកន្លែងជិតខាង South Park ដែលងាយជនលិច $10M

ការរំលោះការកកស្ទះចរាចរណ៍ 
ពង្រឹងជម្រើសការដឹកជញ្ជូននៅទូទាំងបណ្តាញ $303M 

ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការច្រកផ្លូវចល័ត៖ ការកសាងផ្លូវឲ្យទាន់សម័យ $169M 

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរពហុគំរូ៖ បញ្ចប់គម្រោងច្រកផ្លូវពហុគំរូរួមជាមួយកន្លែងឆ្លងកាត់ចំ
នួន 7 ដោយការរចនាផ្លូវសំខាន់ៗឡើងវិញឲ្យបានញឹកញាប់ និងធានាសម្រាប់រថយន្តក្រុង 
តំឡើងការត្រួតពិនិត្យ សញ្ញា និងការធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ពង្រឹងការតភ្ជាប់ និងសុវត្ថិភាពផ្
សេងទៀតសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរ ទោះបីដោយថ្មើរជើង ជិះកង់ បើកបរ ឬឆ្លងកាត់។ 
ភ្ជាប់ដំណរភ្ជាប់ផ្លូវដែក Burke Gilman ដែលដាច់ គម្រោង  Fauntleroy Way Southwest 
Boulevard ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ និងបញ្ចប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការពង្រឹងច្រកផ្
លូវ NE 45th St សម្រាប់ថ្មើរជើង និងការអ្នកជិះកង់រវាង 4th Ave NE និង Brooklyn Ave NE 
ដោយពេលវេលាបើក University Light Rail នៅឆ្នាំ 2021 និងផែនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងច្រក
ផ្លូវសម្រាប់ Aurora Ave N។ $104M

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសញ្ញាកំណត់ពេលចរាចរ៖ ត្រួតពិនិត្យការសញ្ញាកំណត់ពេ
លចរាចរនៅលើផ្លូវច្រកចំនួន 5 នៅទៅតាំងទីក្រុងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងលំហូរច
រចារ និងសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងរថយន្ត និងរថយន្តដឹក នៅលើកង់ ឆ្លងកាត់ 
និងដោយថ្មើរជើង $13M

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ៖ អនុវត្តគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងប្រ
ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃជំនាន់បន្ទាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ផ្លាស់ទីដោយ
មានទំនុកចិត្តនៅទូទាំងទីក្រុង និងដោយផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗដល់អ្នកធ្វើដំណើរ $17M

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរច្រកផ្លូវឆ្លងកាត់៖ បង្កើតសេវារថយន្តក្រុងប្រកបដោយភាពជឿជាក់
បន្ថែមទៀតដោយកម្មវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការឆ្លងកាត់ដើម្បីលុបបំបាត់ឧបសគ្គ
នៅទីតាំងសំខាន់នានា និងផ្តល់ឲ្យនូវការឆ្លងកាត់នូវចំណុចឆ្លងកាត់ 7 បូកនឹងច្រកឆ្លង
កាត់រួមមានផែនការសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃប្រើប្រាស់ និងការចេញទៅឧបទ្វីប West 
Seattle។ $35M



ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងភាពជាដៃគូរនៃពន្លឺផ្លូវដែក គឺពង្រឹងការតភ្ជាប់ភ្លើងដល់ផ្លូវដែក $27M 

• ការតភ្ជាប់ភ្លើងផ្លូវដែក៖ ផ្តល់វិភាគទានថវិកាទីក្រុងសម្រាប់ស្ថានីភ្ជាប់ភ្លើងផ្លូវដែកថ្
មីនៅ Graham Street នៅ Seattle ខាងកើត $10M

• ស្ពាន Northgate: ផ្តល់ថវិកាទីក្រុងបន្ថែមសម្រាប់ស្ពានអ្នកថ្មើរជើង និងជិះកង់លើ I-5 
ដោយភ្ជាប់ភ្លើងផ្លូវដែកនៅ Northgate $15M

• ការតភ្ជាប់ភ្លើងផ្លូវដែក៖ អនុវត្តផ្នែកដំបូងនៃគម្រោងផ្លូវទៅកាន់ Mt. Baker $2M

ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការថ្មើរជើង និងជិះកង់ ដោយធ្វើវាឲ្យងាយស្រួលដើរ និងជិះកង់។ 
ថវិកាសម្រាប់គម្រោងនេះ ចំនួន 2 លានដុល្លារនឹងត្រូវបម្រុងទុកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការធ្វើឲ្យ
ប្រសើរឡើងផ្លូវថ្មើរជើង ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រើប្រាស់ Mount Baker។ $68M

• ផ្លូវថ្មើរជើងថ្មី៖ កសាងផ្លូវថ្មើរជើងថ្មីចំនួន 150 កន្លែង ដោយបំពេញបានលើសពី 
75 ភាគរយនៃចម្លោះផ្លូវថ្មើរជើងដែលជាច្រកផ្លូវឆ្លងកាត់អាទិភាពនៅទីក្រុងដោយធ្
វើការបញ្ជាក់លើការបង្កើតផ្លូវចូលសម្រាប់ជនពិការ និងមនុស្សចាស់

• មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ថ្មើរជើង និងជិះកង់៖ បង្កើតផ្លូវសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅដោយគ្មា
នផ្លូវថ្មើរជើងសុវត្ថិភាពជាង និងមានផាសុភាពជាងសម្រាប់ការដើរ រួមទាំងការសហការជាមួយ 
Seattle Public Utilities នៅក្នុងតំបន់ជិតខាងដែលងាយជនទឺក Broadview $61M

• មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ថ្មើរជើង និងជិះកង់៖ ដំឡើងកន្លែងចតកង់ថ្មីចំនួន 1500 
កន្លែងទូទាំងទីក្រុង និងនៅរក្សាទុកកន្លែងទុកកង់ដែលមានស្រាប់

• មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ថ្មើរជើង និងជិះកង់៖ ការវិនិយោគលើការថ្មើរជើង 
និងជិះកង់ផ្សេងទៀត $7M

ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការចល័តទំនិញ ការដឹកជញ្ជូន និងការចែកចាយ $39M

• ការពង្រឹងភាពជាដៃគូ៖ ផ្តល់ថវិកាក្នុងស្រុកក្នុងការរចនា និងកសាងស្ពានឆ្លងកាត់ពីលើ 
Lander Street $20M

• បណ្តាញផ្លូវដឹកធ្ងន់ៗ៖ ស្ថាបនាច្រកផ្លូវ East Marginal Way ដែលជាផ្លូវសំខាន់នៃបណ្តាញផ្
លូវដឹកធ្ងនៗរបស់ទីក្រុង Seattle $5M

• ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតាមចំណុច៖ ផ្តល់ថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំណុច
គោលដៅដើម្បីជួយក្នុងការបំលាស់ទីដឹកទំនិញ $14M

ការផ្តល់សរុប (គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់) $930M 

សិក្សាបន្ថែមទៀតនៅ www.seattle.gov/LevytoMoveSeattle

បើមានសំណួរ? សូមទាក់ទងមក ALLISON SCHWARTZ នៅ ALLISON.SCHWARTZ@SEATTLE.GOV ឬ (206) 386-4654


