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ការ ចំណាយ អាទិភាព ថ�ី 

C

សុវត�ិភាព ក�ុង ការ 
េដរ និង ជិះ កង់ 
រមួ ប��ូ ល ៖ 

ការ ែកលម� ផ�ូវ សុវត�ិភាព េទ 
កាន់ សាលា េរ�ន 
 $1,700,000
ចិេ�� ម ថ�ល់ ថ�ី េន េល ផ�ូវ
"Sheridan" និង វថីិ ទី 56
ខាង េកត ។ 
$1,500,000

សុវត�ិភាព 
សាធារណៈ 
រមួ ប��ូ ល ៖ 

រថយន� ពន�ត់ អគ�ិភ័យ ថ�ី 2
េ�គ�ងនិងរថយន� ល�ាត 
បូ៉លីស ថ�ី 70 េ�គ�ង 
 $7,200,000
ម�ន�ី នគរ បាល បែន�ម 5
នាក់ $1,000,000

Youth Overnight
Shelter $800k
Relocation Assistance
Program $200k

ការ អភិវឌ� 
េសដ�កិច� 
រមួ ប��ូ ល ៖ 

ែកលម� ក�មិត េសវា ផ�ល់ 
សិទ�ិ អនុ��ាត 
$1,800,000
កម�វធីិសំណង់េអកូឡូសីុ 
$235,000

ការ ស�មប 
ស�ម�ល �បចាំ 
តំបន់ រមួ ប��ូ ល ៖ 

សួនថ�ីេនេល�បឡាយ
"Thea Foss" 
$750,000
ព�ងីកផ�ូវរដ�េលខ 167 េទ
កំពង់ែផ Tacoma 
 $500,000

លំេន ដ�ាន មាន 
តៃម� សមរម� 

សិទ�ិ ទទួល បាន 
រដ�ា ភិបាល សាលា 
�ក�ង រមួ ប��ូ ល ៖ 

សិទ�ិ ទទួល បាន ភាសា និង 
ការ ស�មប ស�ម�ល ការ ចូល 
រមួ $200,000
កិច��បជំុ�ក�ម�បឹក�ា�ក�ងេន
តាមសង�ាត់ 
$53,000

រមួ ប��ូ ល ៖ 

សិទ�ិ ទទួល បាន 
មេធ�បាយ ដឹក ជ��ូ ន 
សាធារណៈ 
រមួ ប��ូ ល ៖ 

ែកលម� េភ�ង ស��ា 
ចរាចរណ៍ និង ផ�ាក ស��ា 
េន េល រកុ�វថីិ  "Pacific"  វថីិ 
ទី 6 និង វថីិ ទី 19 ខាង ត�ូង 
ស�មាប់ េពល េវលា រថយន� 
�ក�ង េបក េល�ន និង 
សុវត�ិភាព ចរាចរណ៍ ។ 
$1 550 000

សមាជិក សហគមន៍ �ត�វ បាន េលក ទឹកចិត� ឲ� ចូល រមួ និង ែចក រែំលក មតិេយបល់ 
របស់ ពួក េគ អំពី គេ�មង ថវកិា េន កិច��បជំុ �ក�ម �បឹក�ា សាលា �ក�ង 

នឹង មាន េបក សវនាការ ជា សាធារណៈ េន ៃថ� ទី 30 ែខ តុលា 
នឹង មាន េបក សវនាការ សាធារណៈ ជា េលក ទី ពីរ េន ៃថ� ទី  6 ែខ វចិ�ិកា ។ 
គេ�មង ថវកិា ចុងេ�កយ នឹង �ត�វ បាន បង�ាញ េន ៃថ� ទី 13 ែខ វចិ�ិកា 
គេ�មង ថវកិា ចុងេ�កយ នឹង �ត�វ អនុម័ត េន ៃថ� ទី 20 ែខ វចិ�ិកា 

រាល់ កិច� �បជំុ ទាំងអស់ �ត�វ បាន េធ� េឡង េន េម៉ង 5 ល�ាច េន ក�ុង អង� ជំនំុ ជ�មះ �ក�ម �បឹក�ា 
តាម បេណ� យ វថីិ ទី ផ�ារ េលខ 747 

ស�មាប់ ព័ត៌មាន អំពី ទី�ក�ង ជា ភាសា ណាមួយ  ឬ េដម�ី េស�សំុ អ�ក បកែ�ប េដយ ឥត គិត ៃថ� 
ស�មាប់ ការ �បជំុ សាលា �ក�ង  Tacoma សូម ទូរស័ព� េលខ ៖ 253-591-5000 ។ 

 

មូលនិធិ �គប់ �គង លំេន 
ដ�ាន មាន តៃម� សមរម� 
$1,200,000
បុគ�លិក អនុវត� យុទ�សា�ស� 
សកម�ភាព េរ�បចំ លំេន 
ដ�ាន មាន តៃម� សមរម� 
$380,000

សមធម៌ ឌីជីថល 

រមួ ប��ូ ល ៖ 
ការ ែកលម� បណ�ាល័យ កំុ
ព�ូទ័រ $1,450,000
Wi-Fi សាធារណៈ តាម 
បេណ� យ ផ�ូវ ែដក "Hilltop" 
$400,000

ភាព គ�ាន ទី ជ�មក 

រមួ ប��ូ ល ៖ 
មជ�មណ� លស�មាប់
យុវជនគ�ានទី
លំេន $800,000
កម�វធីិជួយអ�កជួលផ�ះរក
ផ�ះថ�ី 
$200,000
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អ�ី ែដល េយង បាន ដឹង រហូត មក ដល់ េពល 
េនះ 

អាទិភាព ចម�ង ទាំង
5 ចំណុច ែដល 
កំណត់ េដយ 
សហគមន៍ 

1. ភាព គ�ាន ទី ជ�មក 
2. លំេន ដ�ាន មាន តៃម� សមរម� 
3. សុវត�ិភាព សាធារណៈ 
4. សិទ�ិ ទទួល បាន មេធ�បាយ 
ដឹក ជ��ូ ន សាធារណៈ 
5. ការ អភិវឌ� េសដ�កិច� 

អំពី គេ�មង ថវកិា ែដល បាន េស�សំុ 

ការ េរ�បចំ ែផនការ ស�មាប់ 
គេ�មង ថវកិា ពីរ ឆ�ាំ �បចាំ ឆ�ាំ 2019-

2020 គឺ ែផ�ក េល េគលេដ ែដល 
បាន កំណត់ េដយ សហគមន៍ េន 
ទី�ក�ង Tacoma 2025 និង េល 

អាទិភាព ទាំង 9 ចំណុច របស់ �ក�ម 
�បឹក�ា ែដល បង�ាញ េន ែផ�ក ម�ាង 

ៃន ទំព័រ េនះ ។ 
 

សមាជិក សហគមន៍ �ត�វ បាន 
អេ�� ញ ឱ� ែចករែំលក នូវ អាទិភាព 

និង មតិេយបល់ របស់ ពួកេគ 
ជាមួយ �ក�ម �បឹក�ា អ�ក �គប់�គង 
សាលា �ក�ង និង បុគ�លិក េន 
�ពឹត�ិការណ៍ េផ�ងៗ េន ទូទាំង 
ទី�ក�ង និង តាម រយៈ ការ ស�ង់ មតិ 

សហគមន៍ ។ េដម�ី ទទួល បាន ការ ស�ង់មតិ របស់ េយង អំពី អាទិភាព របស់ សហគមន៍ សូម ចូល េមល េគហទំព័រ ៖
"budget.cityoftacoma.org" 

ជា េរ�ង រាល់ 2 ឆ�ាំ ម�ង សាលា �ក�ង Tacoma
បាន បេង�ត គេ�មង ថវកិា របស់ ខ�ួន ។ 

គេ�មង ថវកិា ពីរ ឆ�ាំ ែដល េស�សំុ ស�មាប់ ឆ�ាំ
2019-2020 មាន ចំនួន 3.5 ពាន់ លាន ដុល�ារ 

។  
េនះ រមួប��ូ ល ទាំង គណនី ស�មាប់ េសវា
កម� េផ�ងៗ ដូចជា ទឹក េភ�ង និង កាក 
សំណល់ រងឹ - ក៏ដូច ជា មូលនិធិ ទូេទ ។ 

 
មូលនិធិ ទូេទ មាន �តឹមែត 15% េស� នឹង

514.6 លាន ដុល�ារ ៃន ថវកិា សរបុ ែដល បាន 
េស�េឡង របស់ សាលា�ក�ង េហយ គាំ�ទ 
េសវាកម� ភាគេ�ចន ែដល ផ�ល់ េដយ 

សាលា �ក�ង ដូចជា េសវាកម� បូ៉លីស និង 
ពន�ត់ អគ�ីភ័យ បណ�ាល័យ និង ការ ែថទាំ ផ�ូវ 

។ 
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