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ការចំណាយអាទិភាពថី
លំេនដានមាន
តៃមសមរម
រួមប ូ ល៖

មូលនិធិ គប់ គងលំេន
ដានមានតៃមសមរម
$1,200,000
បុគលិកអនុវតយុទសា ស
សកមភាពេរ បចំលំេន
ដានមានតៃមសមរម
$380,000

សមធម៌ឌីជីថល
រួមប ូ ល៖

ការែកលមបណាល័យកុំ
ព ូ ទ័រ $1,450,000
Wi-Fi សាធារណៈតាម
បេណយផូវែដក "Hilltop"
$400,000

សិទិទទួលបាន
រដាភិបាលសាលា
រួម
កង
ប ូ ល៖

សិទិទទួលបានភាសា និង
ការស មបស មលការចូល
រួម $200,000
កិច បជុំ កម បឹក ា កងេន
តាមសងាត់
$53,000

ភាពគានទីជ មក
រួមប ូ ល៖
មជ មណ
លស មាប់
Youth
Overnight
យុវជនគានទី
Shelter
$800k
លំេន $800,000
Relocation Assistance
កមវ ិធីជួយអកជួលផះរក
Program
$200k
ផះថី
$200,000

សុវតិភាព
សាធារណៈ
រួមប ូ ល៖

រថយនពនត់អគិភ័យថី 2
េ គ ងនិងរថយនល ាត
ប៉ូលីសថី 70 េ គ ង
$7,200,000
ម នីនគរបាលបែនម 5
នាក់ $1,000,000

ការអភិវឌ
េសដកិច
រួមប ូ ល៖

ែកលមក មិតេសវាផល់
សិទិអនុ ាត
$1,800,000
កមវ ិធីសំណង់េអកូឡូសុី
$235,000

សមាជិកសហគមន៍ តវបានេលកទឹកចិតឲ ចូលរួម និងែចករ ំែលកមតិេយបល់
របស់ពួកេគអំពីគេ មងថវ ិកាេនកិច បជុំ កម បឹក ាសាលា កង
នឹងមានេបកសវនាការជាសាធារណៈេនៃថទី 30 ែខតុលា
នឹងមានេបកសវនាការសាធារណៈជាេលកទីពីរេនៃថទី 6 ែខវ ិចិកា។
គេ មងថវ ិកាចុងេ កយនឹង តវបានបងាញេនៃថទី 13 ែខវ ិចិកា
គេ មងថវ ិកាចុងេ កយនឹង តវអនុម័តេនៃថទី 20 ែខវ ិចិកា

រាល់កិច បជុំទាំងអស់ តវបានេធេឡងេនេម៉ង 5 លាចេនកុងអងជំនុំជ មះ កម បឹក ា
តាមបេណយវ ិថីទីផ ារេលខ 747
ស មាប់ព័ត៌មានអំពីទី កងជាភាសាណាមួយ ឬេដម ីេសសុំអកបកែ បេដយឥតគិតៃថ
ស មាប់ការ បជុំសាលា កង Tacoma សូមទូរស័ពេលខ ៖ 253-591-5000 ។

ការស មប
ស មល បចាំ
រួតំ
មប
ប ន់ូ ល៖

សួនថីេនេល បឡាយ
"Thea Foss"
$750,000
ព ងីកផូវរដេលខ 167 េទ
កំពង់ែផ Tacoma
$500,000

សិទិទទួលបាន
មេធ បាយដឹកជ ូ ន
សាធារណៈ
រួមប ូ ល៖

ែកលមេភងស ា
ចរាចរណ៍ និងផាកស ា
េនេលរុកវ ិថី "Pacific" វ ិថី
ទី 6 និងវ ិថីទី 19 ខាងត ូ ង
ស មាប់េពលេវលារថយន
កងេបកេល ននិង
សុវតិភាពចរាចរណ៍។

សុវតិភាពកុងការ
េដរ និងជិះកង់
រួមប ូ ល៖

ការែកលមផូវសុវតិភាពេទ
កាន់សាលាេរ ន
$1,700,000
ចិេ មថល់ថីេនេលផូវ
"Sheridan" និងវ ិថីទី 56
ខាងេកត។
$1,500,000
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ិ ែដលបានេសសុំ
អំពីគេ មងថវកា
ជាេរ ងរាល់ 2 ឆាំមង សាលា កង Tacoma
បានបេងតគេ មងថវ ិការបស់ខួន។
គេ មងថវ ិកាពីរឆាំែដលេសសុំស មាប់ឆាំ
2019-2020 មានចំនួន 3.5 ពាន់លានដុលារ
។
េនះរួមប ូ លទាំងគណនីស មាប់េសវា
កមេផ ងៗដូចជាទឹក េភង និងកាក
សំណល់រ ឹង - ក៏ដូចជាមូលនិធិទូេទ។
មូលនិធិទូេទមាន តឹមែត 15% េសនឹង
514.6 លានដុលារៃនថវ ិកាសរុបែដលបាន
េសេឡងរបស់សាលា កងេហយគាំ ទ
េសវាកមភាគេ ចនែដលផល់េដយ
សាលា កងដូចជាេសវាកមប៉ូលីស និង
ពនត់អគីភ័យបណាល័យ និងការែថទាំផូវ
។

អីែដលេយងបានដឹងរហូតមកដល់េពល
ការេរ បចំែផនការស មាប់
េនះ
គេ មងថវ ិកាពីរឆាំ បចាំឆាំ 2019-

អាទិភាពចម ងទាំង
5 ចំណុចែដល
កំណត់េដយ
សហគមន៍
1. ភាពគានទីជ មក
2. លំេនដានមានតៃមសមរម
3. សុវតិភាពសាធារណៈ
4. សិទិទទួលបានមេធ បាយ
ដឹកជ ូ នសាធារណៈ
5. ការអភិវឌ េសដកិច

2020 គឺែផកេលេគលេដែដល
បានកំណត់េដយសហគមន៍េន
ទី កង Tacoma 2025 និងេល
អាទិភាពទាំង 9 ចំណុចរបស់ កម
បឹក ា ែដលបងាញេនែផកមាង
ៃនទំព័រេនះ។

សមាជិកសហគមន៍ តវបាន
អេ ញឱ ែចករ ំែលកនូវអាទិភាព
និងមតិេយបល់របស់ពួកេគ
ជាមួយ កម បឹក ា អក គប់ គង
សាលា កង និងបុគលិកេន
ពឹតិការណ៍េផ ងៗេនទូទាំង
ទី កងនិងតាមរយៈការសង់មតិ
េដម ទទួ
ី
លបានការសង់មតិរបស់េយងអំ
សហគមន៍
ពីអាទិភាព
។របស់សហគមន៍ សូមចូលេមលេគហទំព័រ៖
"budget.cityoftacoma.org"

