ໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນຂອງພວກເຮົາ (Fixing Our Streets):
2020-2024

ໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນຂອງພວກເຮົາ (Fixing Our Streets) ໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016, ບັນດາຜູ້ ລົງຄະແນນສຽງຂອງພອທແລນດ໌ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມໄວ້ ວາງໃຈຕ່ໍ ຫ້ ອງ
ການກໍາກັບດູ ແລການຄົມມະນາຄົມແຫ່ ງພອທແລນດ໌ (Portland Bureau of Transportation, PBOT) ເມື່ອ
ເຂົາເຈ້ົ າໄດ້ ອະນຸ ມັດຜ່ ານມາດຕະການ 26-173, ຊຶ່ງເປັນພາສີນ້ໍ າມັນເຊ້ື ອເພີງອັນໃໝ່ທີ່ເກັບເງິນ 10
ເຊັນເພື່ອນໍາໄປບໍາລຸ ງຮັກສາຖະໜ
ົ ນຫົນທາງຂອງພວກເຮົາ ແລະເຮັດໃຫ້ ຖະໜ
ົ ນເຫົ່ ຼ ານ້ັ ນມີຄວາມປອດ
້
່
້
ພັຍຫຼາຍຂຶນ. ນີແມ່ ນແຫຼ່ງທຶນທໍ າອິດໃນລະດັບທ້ ອງຖິນໃນປະຫວັດສາດຂອງເມືອງທ່ີ ໄດ້ ອຸ ທິດທັງໝ
ົ ດ
ໃຫ້ ແກ່ ຄວາມຕ້ ອງການໃນດ້ ານລະບົບການຄົມມະນາຄົມຂອງເມືອງ. ໃນເດືອນດຽວກັນນ້ັ ນ, ສະພາເມືອງ
ພອທແລນດ໌ໄດ້ ຜ່ານມາດຕະການວ່ າດ້ ວຍ ພາສີສໍາລັບການໃຊ້ ຣົຖບັນທຸ ກໜ
ັ ກ ຂອງ ບັນດາບໍລິສັດຕ່ າງໆ
່ທີໃຊ້ ຣົຖບັນທຸ ກທ່ີ ໜ
້
່
່
ັ ກກາຍ 13 ຕັນ, ເພືອໃຫ້ ບໍລິສັດເຫົ ຼ ານີຈ່ າຍຄ່ າສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນໃນສ່ ວນຂອງເຂົາ
້
່
ເຈົາຢາງຍຸ ດຕິທັມດ້ ວຍ.
ພາຍໃຕ້ ປ້ າຍລົນນະລົງ “ໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນຂອງພວກເຮົາ (Fixing Our Streets)” — PBOT ໄດ້ ເປັນ
ຜູ້ ບໍລິຫານຈັດການທຸ ກໂຄງການທີ່ໄດ້ ຮັບທຶນສະໜ
ັ ບສະໜູ ນຈາກພາສີເຫົ່ ຼ ານ້ີ ແລະໄດ້ ເຮັດວຽກຢ່າງໜ
ັ ກ
້
່
່
່
ເພືອສົງມອບຜົນງານເຫົ ຼ ານີໃຫ້ ແກ່ ພອທແລນດ໌. ເຖິງແມ່ ນວ່ າ ກອງທຶນໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນຂອງ
ພວກເຮົາ (Fixing Our Streets) ຈະມີຈໍານວນໜ້ອຍກວ່ າ 5% ຂອງງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງ PBOT, ແຕ່ ເງິນ
ໂດລາເຫົ່ ຼ ານ້ີ ກໍເຮັດໃຫ້ PBOT ສາມາດຍົກລະດັບການລົງທຶນຂອງຕົນ ແລະເລັ່ງໃຫ້ ວຽກທ່ີ ເຮັດຢູ ່ ນ້ັ ນສໍາເລັດ
ຜົນໄວຂ້ຶ ນເພ່ື ອໃຫ້ ລະບົບການຄົມມະນາຄົມມີຄວາມປອດພັຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້ ສໍາລັບທຸ ກຄົນ. ນ້ີ ແມ່ ນເລື່ອງ
ສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທ່ີ ພວກເຮົາກໍາລັງສ້ າງເພ່ື ອເມືອງທ່ີ ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ .
ວິໄສທັດ: ສ້ າງສັນຄວາມສໍາເລັດທ່ີ ເຫັນໄດ້ ຊັດສໍາລັບໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນຂອງພວກເຮົາ (Fixing Our
່
່
Streets) ແລະຊອກຫາເງິນເພີມເຕີມຈໍານວນ $74.5 ລ້ ານເພືອ ການລົງທຶນເປ້ົ າໝາຍ ໃນດ້ ານການປູ
ລາດທາງຖະໜ
ົ ນ, ສັນຍານຈະລາຈອນ, ທາງຍ່ າງຂ້ າງຖະໜ
ົ ນ, ໄຟຖະໜ
ົ ນ, ລວມທັງ ທາງໄປໂຮງຮຽນ, ສະ
່
ຖານີຂົນສົ່ງທີດີ ແລະປອດພັຍຫຼາຍກວ່ າເກົ່າ, ແລະການບໍລິການໃນຊຸມຊົນສໍາລັບ ບັນດາເດັກ, ຜູ້ ສູ ງອາຍຸ ,
ແລະຄອບຄົວຕ່ າງໆ ໃນພອທແລນດ໌. ການໃຊ້ ຈ່ າຍຈາກໂຄງການນ້ັ ນຈະຢູ ່ ພາຍໃຕ້ ການກໍາກັບດູ ແລ
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມທີ່ www.fixingourstreets.com

ຂອງຄະນະກໍາມະການດູ ແລ ໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນຂອງພວກເຮົາ ຊ່ຶ ງເປັນຕົວແທນມາຈາກຫຼາຍ
ຊຸມຊົນທີ່ມີສ່ ວນໄດ້ ສ່ ວນເສັຽກັບຖະໜ
ົ ນຫົນທາງຕ່ າງໆ ຂອງພອທແລນດ໌. .
ເຄື່ອງມື: ການຕໍ່ອາຍຸ ພາສີນ້ໍ າມັນ 10 ເຊັນ ຊົ່ວຄາວ ຊ່ຶ ງຈະ ສ້ິ ນສຸ ດລົງ ຫັ ຼ ງຈາກສີ່ປີ. ບັນດາຜູ້ ລົງຄະແນນ
ສຽງຈະມີໂອກາດທ່ີ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນການຕ່ໍ ອາຍຸ ໂຄງການສ້ ອມແປງຖະໜ
ົ ນ ແລະການປັບປຸ ງຄວາມ
ປອດພັຍ (Street Repair and Safety Improvement Program) ໃນລະຫວ່ າງ ການເລືອກຕ້ັ ງໃນເດືອນພຶດສະ
ພາ 2020 .

ຂ້ໍ ສະເໜ
ີ ປະກອບດ້ ວຍຫຍັງແດ່ ?
ຖະໜ
ົ ນທີ່ລຽບຂ້ຶ ນ:
•

$25 ລ້ ານສໍາລັບການປູ ລາດທາງຖະໜ
ົ ນ ໂດຍເນ້ັ ນໃສ່ ການບໍາລຸ ງຮັກສາເພື່ອການປ້ ອງກັນສໍາລັບ
ເສ້ັ ນທາງຖະໜ
ົ ນທີ່ມີການຈະລາຈອນຫຼາຍ ແລະໃນບໍລິເວນໃກ້ ຄຽງ.

ຖະໜ
ົ ນທີ່ປອດພັຍຫຼາຍຂ້ຶ ນ:
•
•

•
•
•

•

$5 ລ້ ານ ສໍາລັບສັນຍານໄຟຈະລາຈອນໃໝ່ ແລະໄຟເຕືອນ ໃນເສ້ັ ນທາງຖະໜ
ົ ນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່
ສຸ ດໃນບາງເຂດຂອງພອທແລນດ໌
$4.5 ລ້ ານ ສໍາລັບທາງຍ່ າງ ຂ້ າງຖະໜ
ົ ນ ແລະທາງຍ່ າງທົ່ວໄປອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ PedPDX: ນໍາໃຊ້ ແຜນຫັ ຼ ກ
ສໍາລັບຖະໜ
ົ ນທີ່ໃຫ້ ຄົນຍ່ າງຂ້ າມໃນທົ່ວເມືອງຂອງພອດແລນດ໌ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການລົງ
ທຶນຂອງພວກເຮົາ
$6 ລ້ ານ ສໍາລັບໂຄງການເສ້ັ ນທາງໄປໂຮງຮຽນທີ່ປອດພັຍ ເພ່ື ອຊ່ ວຍໃຫ້ ການຍ່ າງ ແລະການຂີ່ຣົຖ
ຖີບໄປໂຮງຮຽນ ເປັນຈິງຂ້ື ນມາໄດ້ ສໍາລັບນັກຮຽນຊ້ັ ນປະຖົມທຸ ກຄົນໃນພອທແລນດ໌
$4.5 ລ້ ານ ສໍາລັບໄຟຖະໜ
ົ ນໃນເສ້ັ ນທາງທີ່ມີອຸ ບັດຕິເຫດສູ ງ ເພ່ື ອປັບປຸ ງການເບິ່ງເຫັນໄດ້ ຊັດ
ເຈນສໍາລັບທຸ ກຄົນ, ບໍ່ວ່ າຈະເດີນທາງແນວໃດກໍຕາມ
$4.5 ລ້ ານ ສໍາລັບຖະໜ
ົ ນທີ່ໃຊ້ ສໍາລັບຄົນຂີ່ຣົຖຖີບ ຫື ຼ ຄົນຍ່ າງໃນເຂດທີ່ຢູ ່ ອາໄສ (Neighborhood
Greenway) ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່ າຍຂອງເສ້ັ ນທາງໃນບໍລິເວນເຂດຜູ້ ຢູ ່ ອາໄສທີ່ເຊື່ອມຕ່ໍ ໄປເຖິງໂຮງ
ຮຽນ ແລະສວນສາທາລະນະ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເສ້ັ ນທາງທ່ີ ເຂ້ົ າເຖິງທຸ
ລະກິດ ແລະສະຖານີຂົນສົ່ງ.
$1.5 ລ້ ານ ສໍາລັບໂຄງການປັບປຸ ງຄວາມປອດພັຍໃນເຂດເພື່ອນບ້ານ (Neighborhood Safety
Improvements) ເພື່ອດໍາເນີນການໂຄງການຄວາມປອດພັຍຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເນ້ັ ນໃສ່ ສໍາລັບຄົນ
ຂ້ າມຖະໜ
ົ ນ ແລະຄົນຂ່ີ ຣົຖຖີບ

ການບໍລິການຂົນສ່ົ ງໃນຊຸມຊົນ:
ການບໍາລຸ ງຮັກສາພ້ື ນຖານ:
PBOT ໄດ້ ຍິນຢູ ່ ເລ້ື ອຍໆ ຈາກ ບັນດາເພ່ື ອນບ້ານ ແລະທຸ ລະກິດຕ່ າງໆ ທີ່ຕ້ ອງການໃຫ້ ພວກເຮົາສະໜອງ
ຕອບຫຼາຍກວ່ ານ້ີ ຕ່ໍ ຄໍາຮ້ ອງຂໍເລື່ອງການບໍາລຸ ງຮັກສາຕາມປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ການສ້ ອມແປງຫຼຸມຕາມຖະ
ໜ
ົ ນ, ການສ້ ອມແປງບາງພາກສ່ ວນຂອງຖະໜ
ົ ນທ່ີ ເພພັງ (ການສ້ ອມແປງຮາກຖານ), ແລະ ການບໍາລຸ ງ
ຮັກສາຖະໜ
ົ ນທ່ີ ເປັນຫີນແຮ່ .
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມທີ່ www.fixingourstreets.com

•
•
•

$4 ລ້ ານ ສໍາລັບການສ້ ອມແປງຮາກຖານ (ການສ້ ອມແປງບາງພາກສ່ ວນຂອງຖະໜ
ົ ນທີ່ເພພັງ)
ທົ່ວຣັຖ
$4 ລ້ ານ ສໍາລັບການບໍາລຸ ງຮັກສາຖະໜ
ົ ນທີ່ເປັນຫີນແຮ່ ຂອງພອທແລນດ໌
ົ ນຕະຫຼອດປີ
$5 ລ້ ານ ສໍາລັບບັນດາຄົນງານທີ່ທຸ ່ ມເທເຮັດວຽກສ້ ອມແປງຫຸຼ ມຕາມຖະໜ

ການປັບປຸ ງດ້ ານຄວາມປອດພັຍຂ້ັ ນພ້ື ນຖານ:
PBOT ມີເຄ່ື ອງມືທ່ີ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຢ່າງທ່ີ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸ ງຄວາມປອດພັຍຕາມທ້ ອງຖະໜ
ົ ນໃຫ້ ດີຂ້ຶ ນ
ຢ່າງຊັດເຈນ. ການຈັດຕ້ັ ງໂຄງການເພ່ື ອຄວາມປອດພັຍຂ້ັ ນພ້ື ນຖານໃນທ່ົ ວເມືອງນ້ັ ນເຮັດໃຫ້ PBOT ສາ
ມາດສົ່ງມອບການບໍລິການເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ໄດ້ ຢ່າງໄວວາ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂ້ຶ ນ.
•
•
•
•

$2 ລ້ ານ ສໍາລັບການລົດຄວາມໄວໃນເສ້ັ ນທາງທີ່ຕັດຜ່ ານຕ່ າງໆ
$4 ລ້ ານ ສໍາລັບການຍົກລະດັບຄວາມປອດພັຍເພ່ີ ມເຕີມ
$2.5 ລ້ ານ ສໍາລັບການປັບປຸ ງໃໝ່ໃນເສ້ັ ນທາງຖະໜ
ົ ນທີ່ໃຊ້ ສໍາລັບຄົນຂ່ີ ຣົຖຖີບ ຫື ຼ ຄົນຍ່ າງໃນ
ເຂດທີ່ຢູ ່ ອາໄສ (Neighborhood Greenway)
$2 ລ້ ານ ສໍາລັບສ່ີ ແຍກທ່ີ ມີຄວາມປອດພັຍຫຼາຍຂ້ຶ ນ

ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມທີ່ www.fixingourstreets.com

