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SEATAC - ከተሳካ የመጀመሪያ ዓመት በኋላ፣ ፖርት ኦፍ ሲያትል በክልሉ በCOVID-19 በከፍተኛ ሁኔታ ለተጠቁ ማህበረሰቦች 
የኢኮኖሚ እርዳታ የማቅረብ መሪነቱን በማስቀጠል፣ ሁለተኛውን ሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ የኢኮኖሚ ማገገሚያ የገንዘብ እርዳታ 
ዙር አስጀመሯል፡፡ ማህበረሰብ መር ድርጅቶች፣ ከፖርት ልማት ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሠራተኛ ሀይል እድገት፣ የሥራ 
ፈጠራ ወይም የኢኮኖሚ ማገገም ላይ ውጤቶችን ማምጣት የሚችሉ የፕሮጀክት ሀሳቦችን እንዲያቀርቡ ተጋብዘዋል። አቅራቢዎች 
ለአንድ ዓመት የገንዘብ ድጋፍ እስከ 100,000 ዶላር እና ለተከታታይ ዓመታት የገንዘብ ድጋፍ እስከ 250,000 ዶላር ሊጠይቁ ይችላሉ። 
የፕሮጀክት ሀሳቦችን እስከ ኦክቶበር 25፣ 2021 ድረስ ማቅረብ ይችላሉ። 

የፖርት ኦፍ ሲያትል ኮሚሽነር ፒተር ስታይንብሩክ “የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ በኤርፖርት አቅራቢያ ከሚገኙና በታሪክ 
አስፈላጊውን ጥቅም ካላገኙ ማህበረሰቦች ጋር እውነተኛ ማህበረሰባዊ ሽርክና ነው” ብለዋል። አክለውም “እንደ ወደብ፣ እኛ 
ሀብቶቻችንን የኢኮኖሚ ማገገምን ፣ የአካባቢን ጤና እና በጣም በጥልቅ የተጎዱ ማህበረሰቦች ላይ ፍትሃዊነትን የሚያሳድጉ 
ፕሮግራሞችን ለመደገፍ እንጠቀማለን” ብለዋል፡፡ 

የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ፣ በኤርፖርት አቅራቢያ ከሚገኙ በታሪክ አስፈላጊውን ጥቅም ካላገኙ ማህበረሰቦች ጋር በእኩልነት ላይ 
የተመሠረተ ሽርክና ለማዳበር እና ድጋፍ እና ንብረት ለማቅረብ በፖርት ኦፍ ሲያትል በ2019 የቋቋመ ነው። 

የኢኮኖሚ ማገገሚያ ገንዘብ ፍትሃዊ ስርጭትን ለማረጋገጥ፣ የፖርቱ የእኩልነት፣ ብዝሃነት እና አባሪ ጽሕፈት ቤት ((OEDI) የኤኪዩቲ 
ኢንዴክስ ፈጥሯል፤ ይህም የተለያዩ ማህበረሰቦች የአካባቢ ብክለትን እንዲሁም የተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ያላቸውን 
ተሞክሮ የሚያሳይ ጂኦግራፊያዊ መግለጫ ያቀርባል። 

የኤኪዩቲ ኢንዴክሱን ያግኙ > 
 
 

ለኢኮኖሚ ማገገሚያ የሚሆን የገንዘብ እርዳታ 

ፖርቱ በ2020 እስከ 2024 ለኢኮኖሚ ማገገሚያ የሚውል 10 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሰጥ፣ ከዚህም ውስጥ በ2021 የሚለው 1.5 
ሚሊዮን ዶላር መሆኑን ቃል ገብቷል። ለመጀመሪያ ጊዜ፣ማህበረሰቡን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ እንዲሁም የማህበረሰባዊ ኢንቨስትመንት 
ተፅእኖን በዘላቂ የፕሮጀክት እቅድ እና ትግበራ ለማሳደግ፣ ድርጅቶች ለአንድ ዓመት እና ከአንድ ዓመት በላይ ለ የድጋፍ አማራጮች 
ማመልከት ይችላሉ። 

የገንዘብ ድጋፎቹ በጊዜው ባለው የኢኮኖሚ ቀውስ በጣም የተጎዱ ማህበረሰቦችን ከወደብ ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች፣ ማለትም 
ከአቪዬሽንና ከባህር ስራዎች ፣ ከግንባታ ሙያዎች እንድሁም ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች በኩል ይደግፋሉ፡፡ 
ማህበረሰባዊ ድርጅቶች በሚያገለግሏቸው ማህበረሰቦች ውስጥ የትምህርት እና ሥራ ፍለጋ እገዛ ፣ በክህሎት ላይ የተመሠረተ 
ትምህርት፣ ከፖርት ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ቅድመ-ሥልጠና መርሃ ግብሮች፣ የመኖሪያ አካባቢን መልሶ ማቋቋም 
እንዲሁም የአካባቢ ጥበቃ በሚያቀርቡ ፕሮጀክቶች አማካይነት ኢኮኖሚያዊ ማገገምን ያነቃቃሉ። ከሁሉም የዋሺንግተን ቁልፍ 
ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ጋር ባለው ትስስር እንዲሁም በተቋማቶቻችን ውስጥ ከሚሠሩ ከ500 በላይ አሠሪዎች ጋር ባለው ግንኙነት ፣ 
ፖርቱ የክልሉን ማገገሚያ ጉዞ ለመምራት በልዩ ሁኔታ ተቀምጧል። 

ፕሮጀክቶቹ በኤርፖርት አቅራቢያ የሚገኙና በታሪክ አስፈላጊውን ጥቅም ያላገኙ ማህበረሰቦችን መጥቀም፣ ወይም በእነዚህ 
ማህበረሰቦች መመራት አለባቸው። በተጨማሪም ፕሮጀክቶቹ በኢኮኖሚ ተጋላጭ ለሆኑ እና ትልቅ ፈተናዎችን ለሚጋፈጡ 
ማህበረሰቦች ማለትም ጥቁሮችን ፣ ተወላጆችን ፣ ስደተኞች እና ጥገኞችን ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ የሚያንሳቸውን ፣ የቀድሞ 
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ወታደሮችን ፣ አዛውንቶችን፣ ወጣቶች እንዲሁም የአካል ጉዳተኞችን መጥቀም አለባቸው። በእነዚህ ፕሮግራሞች ላይ የሚሰሩ 
ማህበረሰባዊ ድርጅቶች ፣ የንግድ ምክር ቤቶች እንድሁም ሌሎች ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ለድጋፍ ለማመልከት ብቁ ናቸው። 

የቀድሞ ፕሮጀክቶች ምሳሌዎች 

• አፍሪካን ኮሚኒቲ ሀውሲንግ ኤንድ ዲቨሎፕመንት፣ በሳውዝ ኪንግ ካውንቲ የሚገኙ የአፍሪካ ዲያስፖራ ስደተኛ 
ማህበረሰቦችን በሙከራ ፕሮግራሙ በትምህርት መልክ የሰው ኃይል ልማት በማቅረብ እንዲሁም በቴክኒካዊ ወደብ ነክ 
ኢንዱስትሪዎች ማለትም እንደ የግንባታ እና አቪዬሽን ባሉ የሥራ መስኮች የማመልከቻ እገዛ በማቅረብ ይረዳል። 

• ኤዢያን ካውንስሊንግ ኤንድ ሪፈራል ሰርቪስ፣ በ COVID-19 ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ ከተጎዱ ከሃድሰን ኒውስ ሠራተኞችን 
ከሚወክልው ከ UFCW Local 21 ጋር በመተባበር ላይ ነው። ሠራተኞች ከወደብ ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ 
የባህላዊ ብቃት ላለው የሥራ ፍለጋ ከ ACRS የቅጥር ጉዳይ አገልግሎቶች ጋር ተገናኝተዋል። 

• በዲሴምበር 2020፣ በቺፍ ሲያትል ክለብ የሚገኘውና የበፊት ችግርን ከግምት ውስጥ አስገብቶ ተወላጅ ማህበረሰቦች ላይ 
የሚያተኩር የሙያ ስልጠና የሚሰጠው ኔቲቭ ወርክስ፣ ሶቨርኒቲ ፋርም የሚባውን ከተሜ ሕንዳዊ እርሻ አስጀምሯል፡፡ ይህ 
እርሻ በቱኪዊላ የሚገኝ ሲሆን ቤት አልባ ለሆኑ አሜሪካዊ ሕንዳዊ/የአላስካ ተወላጅ ተለማማጆች የአካባቢ ጥበቃ ስራ 
ይሰጣል፡፡ 

• ኤል ሴንትሮ ዴ ላ ራዛ፣ በአዲሱ ፌዴራል ዌይ ቢሮ ዙሪያ ላሉ ላቲኖዎች እና የሌሎች የብዙ ባህላዊ መርሃ ግብር ለሚሳተፉ 
ማህበረሰቦች፣ ከወደብ ጋር በተያያዙ ኢንዱስትሪዎች ማለትም እንደ የግንባታ ግብይት በመሳሰሉት መስኮች ላይ ቋሚ ሥራን 
እንዲያገኙ የቅድመ-ሥልጠና ፕሮግራሞችን እንዲሁም የሰፊ ተደራሽነት ፣ የትምህርት እና የሪፈራል አገልግሎቶችን ይሰጣል፡፡ 

 

ተጨማሪ ዝርዝሮችን እና የሃሳብ ጽሁፎችን ለማግኘት ይህን ይከተሉ፡ 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-economic-recovery-grants-program 

 
ኤኪዩቲ ኢንዴክስ - በመረጃ ላይ የተመሠረተ አቀራረብ 

በመላ ክልላችን በብክለት ተጋላጭነት ፣ በኢኮኖሚ ዕድሎች ተደራሽነት እና በአጠቃላይ የኑሮ ደረጃ ላይ ጉልህ ልዩነቶች አሉ። 

ፖርቱ ኤኪዩቲ ኢንዴክስን የፈጠረው እነዚህን የአካባቢ እና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ኢ-ፍትሃዊነትን በዓይነ ሕሊና ለመሳል 
እንዲያገለግል፣ እና ያንን መረጃ በመጠቀም ሀብቶች ከፍተኛ ፍላጎት ወዳለባቸው አካባቢዎች እንዲመሩ በማድረግ ሁሉም የማህበረሰብ 
አባላት ለዕድሎች ያላቸውን እኩል ተደራሽነት ለማሻሻል ነው። 

አሳታፊ ካርታው በኪንግ ካውንቲ ውስጥ የማኅበራዊ እና አካባቢያዊ ልዩነቶችን በምስል ያሳያል። በአራት ምድቦች– በኢኮኖሚያዊ ፣ 
በተደራሽነት ፣ በአኗኗር ዘይቤ እና በአካባቢ መደቦች ውስጥ 21 ጠቋሚዎችን በመጠቀም ኤኪዩቲ ኢንዴክስ የተለያዩ ማህበረሰቦች 
ለብክለት እና ማህበራዊ አለመመጣጠን የሚጋለጡበትን ደረጃ ያሳያል። 

"ኤኪዩቲ ኢንዴክስ ኃይለኛ መሣሪያ ነው፤ እና ይህንን ለሁሉም የወደቡ ክፍሎች እና ለህዝቡ ለማቅረብ በመቻላችን በጣም 
ተደስቻለሁ። ይህ መሣሪያ ብዙ መረጃ ይሰጠናል፤ በተጨማሪም ሚዛናዊ እና የፀረ-ዘረኝነት ድርጅት የመሆን አቅማችንን ያሻሽላል” 
ብለዋል የፖርት ኦፍ ሲያትል ኮሚሽነር ፒተር ስታይንብሩክ። አክለውም “በዚህ አዲስና ጠቃሚ መሣሪያ ሀብቶችን ስለምንመራበት እና 
የወደብ ተጽዕኖ ካለባቸው ማህበረሰቦች ጋር ትርጉም ያለው ፣ እውነተኛ ግንኙነቶችን እንዴት እንደምንገነባ የተሻለ ውሳኔዎች ላይ 
እየደረስን ነው” ብለዋል፡፡ 

 
 
ፖርቱ ኢኮኖሚውን፣ ተደራሽነትን፣ ኑሮን እና አካባቢን በሚያሻሽሉ ፕሮጀክቶች አማካይነት የፍትሃዊነት ክፍተቶችን 
እንዴት እንደሚዘጋ ይማሩ። https://www.portseattle.org/equity-index 

 
የሳውዝ ኪንግ ካውንቲ ፈንድ ንብረቶች ፍትሃዊ ስርጭት ከማርጋገጥ በተጨማሪ፣ የወደብ ሠራተኞች የገንዘብ ውሳኔዎችን ለመምራት 
እና በመላ ፖርት ላይ የፖሊሲ ውሳኔዎችን ለመንደፍ ኤኪዩቲ ኢንዴክስን ይጠቀማሉ። 

ኤኪዩቲ ኢንዴክሱን ለማህበረሰቡ ተደራሽ በማድረግ ወደቡ በታሪክ የተጨቆኑ ማህበረሰቦች፣ በተለይም የቀለም ማህበረሰቦች ለማደግ 
የሚያስፈልጋቸውን ሀብቶች እንዲያገኙ፣ እንዲሁም መዋቅራዊ እንቅፋቶችን ሊያፈርሱ የሚችሉ መረጃዎችን እንዲያጋራ ያስችለዋል፡፡ 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-economic-recovery-grants-program
https://www.portseattle.org/equity-index


ኦክቶበር 5  ከ10፡00-11፡15 ጥዋት የሚደረገው በፍትሃዊነት፣ ብዝሃነት እና አካታችነት ቢሮ አማካኝነት ለሚካሄደውና የኤኪዩቲ 
ኢንዴክስን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለሚያስተምረው ቨርችዋል(ምናባዊ) ስልጠና ይመዝገቡ፡፡ 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eiiq2ob55579e5cf&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eiiq2ob55579e5cf&oseq=&c=&ch=
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