គម្រមាងអនុតំបន់ North Highline (White Center)
ទិដ្ឋភាពទូ ម្ៅននសំម្ណើដ្ំបូង
គម្រមាងអនុតំបន់គឺ …

ផែនការប្រើ្ាស់ដីលម្អ ិតស្ារ់តំរន់ផដលានកំណត់តូចម្ួ យ។ គប្ាងអនុតំរន់
បតោតសំខាន់បលើរញ្ហាការប្រើ្ាស់ដីធ្លីដូចជាការកំណត់តំរន់ ការប្រើ្ាស់ដីធ្លីរយៈបេលផែង
និង្រធានរទបែេងបទៀតផដលទាក់ទងបៅនឹងការប្រើ្ាស់ដីបៅកនុងតំរន់ ដូ ចជាលំបៅដ្ឋាន
តំរន់ពាណិជ្ជកម្ម និងឧសាហកម្ម និងលកខ ណៈសហគម្ន៍។

ការផ្សពវ ផ្ាយសហគមន៍
អន កបរៀរចំផែនការបខានធ្ីានចូ លរ ួម្កិចច្រជ្ុំសាធារណៈប្ចើនជាង 20 បៅចប្លោះផែកកក ដ្ឋ និងផែតុលាឆ្នំ
ី ល ី និងការកំណត់តំរន់ និងបរៀនអំេីគុណតម្ម្ល
2019 បដើម្បីផចករំ ផលកចំបណោះដឹងអំេីការប្រើ្ាស់ដធ្
និងអាទិភាេររស់សហគម្ន៍។ អន កបរៀរចំផែនការក៏ានទទួ លការប្ល ើយតរជាង 100
បលើការសទ ង់ម្តិអំេីការប្រើ្ាស់ដីធ្លី។
អន កបរៀរចំផែនការានរបងក ើតបសចកោ ី្ពាងគំនិតបដ្ឋយផែអ កបលើការចូ លរ ួម្បនោះ។

តនមៃ សហគមន៍សំខាន់ៗ
•
•
•
•
•
•

ភាេច្ម្ រោះ និងការរញ្ចល
ូ គ្នន
ឧទាន និងទីធាលម្រតង
អារម្ម ណ៍ “ទី្ក រងតូ ច”
តម្ម្ល សម្រម្យស្ារ់លំបៅដ្ឋាន
គ្នំ្ទសហគម្ន៍អាជ្ីែកម្ម ខានតតូ ចកនុងតំរន់
ការេឹងបលើែល ួនឯង និងភាេម្ចន ្រឌិត

អាទិភាពសហគមន៍សំខាន់ៗ
•
•
•
•
•

តម្ម្ល សម្រម្យស្ារ់លំបៅដ្ឋាន
ជ្ប្ម្ើសលំបៅដ្ឋានជាប្ចើន
ចិបញ្ច ើម្ថ្ន ល់ /
បហដ្ឋារច្សម្ព ័នធបថ្ម ើរបជ្ើង
ការការពារការតលស់ទីលំបៅ
ការការពារចរ ិតអន កជ្ិតខាង

លំម្ៅដ្ឋឋន - ម្សចក្ត ីរាងគំនិត
• របងក ើនជ្ប្ម្ើសលំបៅដ្ឋានបៅកនុងសង្កកត់ផដលាន្គួ សារផតម្ួ យជាចម្បងបៅផកបរផែេរណ្ត
ោ ញ្ល ងកាត់
•
•

និងតំរន់ពាណិជ្ជកម្ម
ជ្ំរុញបលើកទឹកចិតោការអភិែឌឍថ្ម ីៗឱ្យ្តូែនឹងទំហំម្នសង្កកត់បៅជ្ុំ ែ ិញ
ជ្ំរុញបលើកទឹកចិតោដល់ការសាងសង់អាគ្នរលំបៅដ្ឋានផដលានតំម្លសម្រម្យបៅកណ្ត
ោ លទី្រជ្ុំជ្ន (ែល ែូ

16th Avenue SW)
ាណិជ្ក្
ជ មម និងឧសាហក្មម - ម្សចក្ត ីរាងគំនិត
•

•

ជ្ំរុញបលើកទឹកចិតោដល់អគ្នរប្រើ្ាស់ច្ម្ រោះ (អាជ្ីែកម្ម និងលំបៅដ្ឋាន) ផដលអាចបដើរាន
បៅកនុងតំរន់ពាណិជ្ជកម្ម ផកបរែល ែូ 16th Avenue SW
រញ្ឈរ់ការប្រើ្ាស់ឧសាហកម្ម រនោ ិចម្ោ ងៗបៅកនុងកណ្ត
ោ លទី្រជ្ុំជ្ន White Center។
បលើកទឹកចិតោឱ្យានការអភិែឌឍការប្រើ្ាស់ច្ម្ រោះ

ការពិចារណាបន្នែ ម

ការតលស់រតរចារ់
ូ
ប្រើ្ាស់ដីធ្លីអាចរណ្ត
ោ លឱ្យានលទធ ែលជាប្ចើនផដលអាចែោល់ែល្របោជ្ន៍ដល់្ក រម្ម្នុសេ
ែល ោះៗ និងដ្ឋក់រនទុកបលើអនកដម្ទ។ អន កបធ្វ ើផែនការបខានធ្ីកំេុងសិកាេីែលរោះពាល់ម្នការតលស់រតរទា
ូ ំងបនោះ
បហើយបលើកទឹកចិតោសហគម្ន៍ឱ្យជ្ួ យកំណត់្រធានរទរផនែ ម្បដើម្បីេចា
ិ រណ្ត។

មានសំណួរ?

David Goodman | dgoodman@kingcounty.gov | 206-263-3595

តួ នាទីរបស់សហគមន៍
អន កបរៀរចំផែនការនឹងរនោ បធ្វ ើការជាម្ួ យសហគម្ន៍បដើម្បីផកលម្អ សំបណើដំរូងទា ំងបនោះម្ុនបេលបចញែាយបសច
កោ ី្ពាងផែនការទា ំង្ស រងបៅកនុងផែម្ី្។ ការចូ លរ ួម្ជាសាធារណៈនឹងរ ួម្រញ្ចល
ូ ការ្រជ្ុំសាធារណៈ
និងការសទ ង់ម្តិបៅ https://bit.ly/2Za2cZV។ បដើម្បីចោះុ ប្មោះទទួ លានរចចុរបនន ភាេអុីផម្ល
និងបម្ើលឯកសារផែនការបែេងបទៀត សូ ម្ចូ លបៅ www.kingcounty.gov/northhighlineplan។

គម្រមាងអនុតំបន់ North Highline (White Center)
ម្ពលម្េលាគម្រមាង
ន្ែក្ក្ក ដ្ឋ - ន្ែតុលា ឆ្នំ 2019
ការែេេវ ែាយជាសាធារណៈដំរូង - ផសវ ងយល់េីសហគម្ន៍ និងអាទិភាេររស់សហគម្ន៍
• ការបរើករង្កាញែទ ោះថ្ម ីកនុងសហគម្ន៍
• ការ្រជ្ុជា
ំ ្ក រម្ និងកិចច្រជ្ុំ្ក រម្អន កជ្ិតខាង
• ការសទ ង់ម្តិតាម្អុីនធ្ឺផណត

ន្ែេ ិចឆ ិកា ឆ្នំ 2019
បខានធ្ីរបងក ើតបសចកោ ី្ពាងដំរូង

ន្ែធ្ន ូ ឆ្នំ 2019 - ន្ែមក្រា ឆ្នំ 2020
ការ្តួ តេិនិតយសហគម្ន៍ម្នបសចកោ ី្ពាងដំរូង
• ការបរើករង្កាញែទ ោះថ្ម ីកនុងសហគម្ន៍
• ការ្រជ្ុជា
ំ ្ក រម្ និងកិចច្រជ្ុំ្ក រម្អន កជ្ិតខាង

ន្ែក្ុមភៈ ឆ្នំ 2020
បខានធ្ីរបងក ើតបសចកោ ី្ពាងការេិនិតយសាធារណៈ

ន្ែមីនា ឆ្នំ 2020
បសចកោ ី្ពាងការេិនិតយសាធារណៈ្តូែានបចញែាយ

ន្ែម្មសា - ន្ែឧសភា ឆ្នំ 2020
បខានធ្ីរបងក ើត បហើយសហគម្ន៍េិនិតយបសចកោ ី្ពាងចុងប្កាយ
• ការបរើករង្កាញែទ ោះថ្ម ីកនុងសហគម្ន៍
• ការ្រជ្ុជា
ំ ្ក រម្ និងកិចច្រជ្ុំ្ក រម្អន កជ្ិតខាង
ន្ែមិថុនា ឆ្នំ 2020
ផែនការអនុតំរន់្តូែានរញ្ជន
ូ បៅ្ក រម្្រឹកា King County
ផសវ ងយល់រផនែ ម្៖ www.kingcounty.gov/northhighlineplan
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