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នសចកតីសនងេបពីពក្ាងគនក្ោងនោលននយាបាយ
ខែសីហា ឆ្នំ២០១៧

នសចកតីន្តើម

កាលពី ខែវ ិចឆិកា ឆ្នំ២០១៦ ក្បជាជននៅ Portland បាននបាោះនឆ្នតសំនរចជាក្បវតតិសាស្តសតបនងកើត

“សញ្ញាប័ ណ្ណលំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយ”

ន ើមបីជាក្បភពមូ លនិធិ

សំរាប់ បនងកើនចំនួនលំនៅដ្ឋានតំ លល

សមរមយនៅកនុងសហគមន៍។ ក្បភពមូ លនិ ធិថ្ី នម នោះនឹងបនងកើតទឹ កក្បាក់ចំនួន ២៥៨.៤ោន ុ ោាអានមរ ិក
សំរាប់ លំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយ។

-

ចំ នួនលំនៅដ្ឋានសរុប ១,៣០០ ្ទោះ នឹ ងក្តូវបានបនងកើត ខ លកនុងននាោះ ៖
ក្គប់ លំនៅដ្ឋានគឺ សំរាប់្ល
ត ់ជូនក្បជាជនខ លោនចំ ណ្ូលទាប
ល់ ៣,៧៣៥

-

(ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំខែរហូត

ុ ោាអានមរ ិក សំរាប់ក្គួសារោនសោជិ ក៤រូប)។

ជិ តពាក់ កណ្ត
ត លលនគំនរាង (ចំ នួន៦០០្ទោះ) នឹ ងសំរាប់្តល់ជូនក្បជាជនខ លោមនចំ ណ្ូល ឬ
ោនចំ ណ្ូលទាបបំ្ុត (ក្បាក់ ចំណ្ូលក្បចំខែរហូត ល់ ១,៨៦៧

ុ ោាអានមរ ិក សំរាប់ ក្គួសារ

ោនសោជិក៤រូប)។
-

ចំ នួនពាក់កណ្ត
ត លលនគំ នរាង

(ចំនួន៦៥០្ទោះ)

នឹ ងសំរាប់ ្តល់ជូនក្គួសារខ លោនសោជិក

នក្ចើន (បនទប់នគង ២ នៅ ៣)។
ការ ិយាល័យលំនៅដ្ឋានទី ក្កុង Portland (PHB) បាននកាោះក្បជុំ ក្កុមក្បឹកាភាគហុុ៑នសញ្ញាប័ណ្ណ
ខ លោនសោជិ ក ១៨រូបពីល គូ រសហគមន៍ ន ើមបីបនងកើតនសចកតីក្ពាងសំខាន់ ៗលនសញ្ញាប័ ណ្ណននោះ។
ក្កុមក្បឹកាននោះបានជួ បក្បជុំ ចំនួន៨ ងពី លថ្ៃទី១៧ ខែនមសា
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នលើពក្ាងគនក្ោងនោលននយាបាយមួ យ។ នសចកតីសនងេបលនចំ នុចសំខាន់ៗរបស់គំនរាងននោះ ោន ូ ច
ខាងនក្កាម៖
ការខណ្នាំជានោលការណ្៍
ការខណ្នាំជានោលការណ្៍ននោះគឺ នរៀបរាប់អំពីគុណ្តំ លល និ ងការក្បាថ្នន ខ លធនធានសញ្ញាប័ ណ្ណ

នឹ ងក្តូវវ ិនិនយាគនៅនលើ៖
-

កិចស
ច ហការ៖ នធវើនអាយស្សបជាមួ យធនធានរ ា និ ងឯកជន នោលននយាបាយ និ ងកមមវ ិធី នានា។

-

្លក្បនយាជន៍របស់សហគមន៍៖

-

ជុំ រញ
ុ នស ក
ា ិ ចច

និ ង្លក្បនយាជន៍ នានា

ល់សហគមន៍

កនុងតំ បន់។

សមធម៌៖ ជុំ រញ
ុ នអាយោនការទទួ លចំ ខណ្កនសមើោននៅកនុងសហគមន៍ ខ លទទួ លការបោះទងគិច

ពី ការែវោះលំនៅដ្ឋានតំ លលសមរមយ ការនរ ើសនអើ ងជំនរ ើសលំនៅដ្ឋាន ការនរ ើសំអាត និ ងការនរ ើទី លំនៅ
នដ្ឋយោមនការសម័ក្គចិត។
ត
-

ោំក្ទភាពចំរោះុ លននស ាកិចចតាមរយៈការវ ិនិ នយាគទូ ទាំងទី ក្កុងខ លអាច្តល់នសវា

ឱកាស៖

សាធារណ្ៈឲក្បជាជន (ការនធវើ ំ នណ្ើរ សាោនរៀន អាហារ សួនចារ) ្តល់ឱកាសនស ក
ា ិ ចច
និ ងលំនៅដ្ឋាន សំរាប់អនកោនចំ ណ្ូលចំ រោះ
ុ ។
-

ធនធាន៖ វ ិនិ នយាគនដ្ឋយការទទួ លែុ សក្តូវនៅនលើ ំ នណ្តោះស្សាយលំនៅដ្ឋាន ជាមួ យគំ និត
ខបបថ្មីៗ និ ងលននក្បឌិ ត។

-

ការបំនរ ើ៖ បាាញពីគំរលូ នការបំ នរ ើធនធានសាធារណ្ៈ មូ លនិធិ និ ងក្ទពយធននដ្ឋយោនការក្តួត
នមើ លនដ្ឋយឯករាជយពីគណ្កមមការក្តួតពិ និតយសញ្ញាប័ ណ្ណ (Bond Oversight Committee)។

-

តោាភាព៖

អនុ វតត ំនណ្ើការលនការសំនរចជាចំ ហរ

្តល់ការទំ នាក់ ទំនងឲចាស់ោស់

និ ង

សមស្សប និ ងជំ រញ
ុ ការចូលរួមពីសាធារណ្ៈជន។
សហគមន៍ខ លោនអាទិភាព
នយើងនតតតការែិ តែំ បនងកើតលំនៅដ្ឋាន ល់ក្គួសារខ លជួ បការលំបាក

និ ងបុគគលខ លពុំ បាន

ទទួ ល្លពីក្បភពធនធានលំនៅដ្ឋានបចចុបបនន។ ននោះគឺរម
ួ ទាំងក្គួសារខ លទទួ លការបោះទងគិចពី ក្បព័នធ
ពូ ជសាសន៍និយម និ ងការនរ ើសនអើ ងជំ នរ ើសលំនៅដ្ឋាន រួមទាំងក្គួសារ និ ងបុគគល ខ លទទួ លរងភាព
ោមនទី សានក់ អាស្ស័យ និ ងការតាស់បូរលំ
ត
នៅដ្ឋានជាញឹកញាប់។ ជាពិ នសស វានឹងរួមទាំងសហគមន៍
ូ ចខាងនក្កាម៖
-

សហគមន៍ ក្ប

ជ ភាគតិច។
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-

ក្គួសារ រួមទាំងក្គួសារខ លោនសោជិកនក្ចើ នជំ នាន់ ។

-

ក្គួសារខ លធាាប់ រងភាពោមនទី សានក់ អាស្ស័យ ឬ នឹងអាចទទួ លរងភាពោមនទីសានក់ អាស្ស័យ ។

-

ក្គួសារខ លនឹងទទួ លរងការតាស់បូរលំ
ត
នៅដ្ឋាន។

ទីតាង
ំ ជាអាទិភាព
សញ្ញាប័ ណ្ណននោះ្តល់ជាធនធានពិ នសស

និ ង

ច

រ

ធ

ន ើ មបីការពារការ

្តល់ទីសានក់ នៅ និងបនងកើតគំនរាងលំនៅដ្ឋានខ លោនតំ លលសមរមយរយៈនពលខវងទូ ទាំងទី ក្កុង។ នយើង
ក្តួតពិនិតយការវ ិនិ នយាគនលើខ្នកនស ក
ា ិចចចំរោះ
ុ និងចំ រោះ
ុ ពូ ជសាសន៍ នៅកនុងសហគមន៍ ខ លោនឱកាស
វ ិនិ នយាគែពស់។

តំបន់ខ លោនភាពក្កលំបាកនៅក្បមូ ល្តំុ

និ ងតំបន់ខ លោនក្បាក់ចំណ្ូលទាប

នឹ ងក្តូវដ្ឋក់ ជាអាទិ ភាពបនាទប់ ។

ន ើមបីទទួ លបានលទធ្លែពស់ នយើងក្តូវ៖
-

បនងកើនឱកាសលំនៅដ្ឋានតំលលសមរមយនៅទី តាំងខ លពុំ ោនធនធានលំនៅដ្ឋាន។
ឹ កនាំនដ្ឋយសមធម៌ នលើការនរ ើសនអើ ងពូជសាសន៍នលើការសំនរចទិ ញ
សាងសង់

និ ងោំក្ទភាពចំ រោះ
ុ លននស ាកិចច

និងចំរោះ
ុ ពូ ជសាសន៍

ី និ ងអាោរ។
នៅតំ បន់ ខ លោនឱកាស

អភិវឌឍន៍ែពស់។
-

ទទួ លសាគល់

សមតថ

ពរ

រ

ល

ច

ល

សសព

រ

ងលំនៅដ្ឋានថ្មី

។

-

នធវើឲការវ ិនិ នយាគោនភាពនសមើោន នៅក្គប់ទីកខនាងកនុងទីក្កុង។

យកចិតតទុកដ្ឋក់ នលើការការពារការនរ ើសំអាត និ ងការនរ ើទី លំនៅ ន ើមបីឲក្បជាជនោននសថរភាព។

យុទសា
ធ ស្តសតលនការចូលរួមពីសហគមន៍
សាោក្កុងក្តូវជំ រាប ល់ល គូរសហគមន៍
មុ ែរបស់នោលបំ ណ្ងរបស់ែួន។
ា

និ ងសាធារណ្ៈជន

ជានរៀងរាល់ឆ្នំពីការវ ិវឌឍនៅ

នយើងក្តូវ្តល់ឱកាសជាក្បចំឲក្បជាជន្តល់នយាបល់

និ ងទទួ ល

ពត៌ ោនពី សញ្ញាប័ ណ្ណននោះ។
-

នោលការណ្៍ខាងនក្កាម ជាការខណ្នាំសាោក្កុងកនុងការនៅនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ ៖

ឹ កនាំការចូ លរួម និ ងខណ្នាំក្បជាជន តាមយុទធសាស្តសត ខ លោនអតថន័យ និងសារៈសំខាន់។

ធានាឲបាននូ វការ្តល់ពត៌ោន និ ងឱកាសលនការចូលរួមពី សំណ្តក់ សហគមន៍ ខ លរួមោន៖
ជនអននាតក្បនវសន៍ ជននភៀសែាួន និងជនខ លោនចំនណ្ោះ ឹងភាសាអង់ នគាសនែាយ។
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-

អនុវតតនោលការណ្៍សមធម៌ ពូជសាសន៍ ចំ នពាោះក្គប់យុទធសាស្តសត និ ងគំ នរាង សំរាប់ ការចូ លរួម
ពី សហគមន៍។

-

រួមបញ្ូច លការខណ្នាំ ល់ល គូរអភិ វឌឍន៍ លំនៅដ្ឋាន
ល គូ អភិ វឌឍន៍ លំនៅដ្ឋាននដ្ឋយមិ នគិ តកំ លរ

និ ងសោជិកសហគមន៍

ខ លរួមោន៖

ក្បជាជនខ លោនចំ ណ្ូលតិច

សហគមន៍

ភាគតិច មនុ សសចស់ ជនពិ ការ និ ងជនខ លជួ បក្បទោះការោមនទី លំនៅ។
-

រួមបញ្ូច លការខណ្នាំ និ ងកិ ចចសហការ ជាមួ យល គូរសមតថកិចច ខ លរួមោន៖ Multnomah
County, កមមវ ិធី Home Forward, និ ង កមមវ ិធី A Home For Everyone។

ពត៌ ោនពី ” ពក្ាងគនក្ោងនោលននយាបាយសញ្ញាប័ ណ្ណ “ ោននៅនលើនគហទំព័រ៖
http://www.portlandoregon.gov/phb/article/652604

(Summary of the Draft Policy Framework)
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