መንEሰያት ስያትል
ተበግሶ ንምክልኻል ዓመጽ
ደ ሕ ረ - ባ ይታ
መንEሰያት ስያትል ተበግሶ ንምክልኻል
ዓመጽ ብዝሰፍሐ ኣቀራርባ ኣብ ጭብጢ
ዝተመስረተ ስትራተጂ፡ ምስ ብማሕበረ-ሰብ
ዝተመስረቱን ፕሮግራማትን ብምጥማር፡
ንጉዳይ ዓምጽ መንEሰያት ይገጥሞ ኣሎ።
ዋላ’ኳ ኣብዚ ዓመታት ስያትል ብሓፈሻ
ዝተሓተ ናይ ገበን ደረጃ Eንተርኣየት፡
መንEሰያት ዝፍጽምዎ ቁጽሪ ብርቱE ገበን፡
ንማሕበረ-ሰብ ዘስግE ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ።
Eዛ ከተማ ነዚ ዓመጽ መንEሰያት ብዘደንቕ
ብኸመይ ክብዳህ ከም ዝከኣል፡ Eዛ ከተማ
ንናይ መንEሰያት ዓመጽ ብኸመይ ከም
Eትብድሆ ኣዚኻ ንምቕያር ነዚ ተበግሶ
ኣብ ሓምለ 2009 ኣተኣታትያ።

ሸ ቶታት

ናይዚ ሸቶ ተበግሶ፡ መንEሰያት ብዓመጽ
ምኽንያት ኣብ ቤት-ፈርዲ ምርካብ ብ
50% ምጉዳልን፡ ካብ ዝተመረጻ ማEከላይ
ቤት-ትምህርትታት ብዓመጽ-ዝተተሓሓዘ
ምኽንያታት ምስጓግ ብ 50% ምጉዳል
Eዩ።

መን ’ ዩ ብቑ E ?

Eዚ ተበግሶ ዘተኩር፡ ን800 ዝኾኑ ካብ
12-17 Eድመ ዘለዎም መንEሰያት ኮይኑ፡
 ብከቢድ ገበን ተኣሲሮም ዝነብሩ’ሞ
ዝተፈትሑ፡
 ተታሒዞም ግን ዘይተኣሰሩ፡
 ተመሃሮ ማEከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ኮይኖም ብኩራት ዘብዝሑን ብስንኪ
ሓደገኛ ባህርይ ብዙሕ Eገዳታት
ዘለዎም፡ ን/ወይ
 ኣብ ከባቢOም ንኸቢድ ሓደጋ ተቓሊOም
ዝነበሩ
ዝርገሐ ተገልገልቲ መEሰያት ኣዝዩ
ሰፊሕን ድሌታቶም ድማ ዝተፈላለየ Iዩ።
ገለ መንEሰያት ልUል ድሌት ዘለዎም፡
ጽUቕ ኣብ ምፍዋስ ዝተመርኮሰ
ኣገልግሎታት ክቕበሉ Iዮም። ካልOት
ድማ ኣወንታዊ ምርጫታት ንኽገብሩ
ዝሕግዞም Eድላት ክቕበሉ Iዮም።
ተብግሶ ስያትል፡ ካብቲ ናይ ካልOት
ከተማታት Eዉት ምክልኻል ዓመጽ
መምሪሒታትን ባEታታን የጠቓልል። ሓደ
ጽኑE፡ ጉሉሑን ንጹሩን መልEኽቲ lካብ

ካልOት ከተማታት፡ መንግስቲ ነቲ
ዝርዝራት ውጥን ተበግሶ ክEዝዞ የብሉን
ዝብል Eዩ ነይሩ። ነዚ ምኽሪ ብምምርኳስ፡
Eታ ከተማ ነቲ መሪሒነት ማሕበረ-ሰብ
ዝምስርት ውጥን ኣማEቢላ። Eዚ ዝተገበረ፡
ምስተን ማEከላይን፣ ደቡባዊ-ምEራብን፣
ደቡባዊ-ምብራቕን ናይ ስያትል ዘለዋ
ሰለስተ መራሕቲ ከባብቢ መርበባት ኣብ
ማሕበረ-ሰብ ዝተመስረተ ትካላት ከም
መሻርኽቲ ብምግባር Eዩ።

ጉጅለ ኣብ Aብ መንገዲ ዝተሓጋገዝ
ካብ ብቕዓት ዘለዎም ግለሰባት
ዝተመስረተ ኮይኑ መንEሰያት “ኣብ
ዘለዉዎ” ከይዱ ዝረክብ Iዩ። ኣብ ቤት
ትምህርቲ ዝሰርሑ በዓል ስልጣናንት
ኣብ መንገዲ ዝተሓጋገዙ ሰራሕተኛታት፡
ንመንEሰያት ይሰምEዎም፣ መምርሒ፣
ሓበሬታ ይህብዎምን ኣብ ዝገራጨውሉ
ጊዜ ሰላማዊ ፍታሕን ኣወንታዊ ምርጫ
ንኽረኽቡ የበረታትEዎም።

ት ካ ላ ት መር በ ብ ስ ራሕ ናይቲ
ከ ባ ቢ መነ መን Iየ ን ?

ቅድሚ’ዚ ተበግሶ ምጅማሩ፡ ናይ ስያትል
ፖሊስ ሓለዋ ብምጽዓቕ፡ ኣብ ናይ ጋንግ
ኣሃዱ ዝሰርሑ በዓል ስልጣናት ቁጽሪ
ብEጽፊ ወሲኽዎ። ሓደ ሓድሽ ናይ
መዓልቲ ናይ ጋንግ ሓይሊ ከም ሓገዝ
ነቶም ክልተ ናይ ለይቲ ናይ ጋንግ
ሓይልታት ይሰርሕ ኣሎ።

E ቲ ኣ ገ ልግ ሎታት E ን ታይ
Eዩ?

ነዚ ኣብዚ ጽሑፍ ተዘርዚሩ ዘሎ ተበግሶ
ኣገልግሎታትን ፕሮግራማትን መኽፈሊ፡
ዝኸውን Eታ ከተማ ኣብ 2009 ን 2010
$8 ሚልዮን ከተዋፍር Eያ።

ነዚ ተበግሶ ንምውህሃድ ዝጽEራ መራሕቲ
ትካላት፡ ኣገልግሎታት ፍወሳ ጥEና ፣
ኣገልግሎት መንEሰያትን ስድራ-ቤትን
ደቡባዊ-ምEራብ፣ ብረይነር ቪስታ
ኣወዳትን ኣዋልድን ክለብ ዝምርሓ ጉጅለ
ትካላት Eየን።

ብቤት-ትምህርቲ፣ ትካል ማሕበረሰብ፣
ቤት-ፍርዲ መንEሰያት፣ፖሊስ፣ ኣብ
መንገዲ ዝተሓጋገዙ ሰራሕተኛታትን፣
መዘናግI ማEከል መንEሰያት ስያትልን
ኣቢሎም፡ መንEሰያት ናብቲ
ኣገልግሎት ይምርሑ። ብማሕበረ-ሰብ
ደረጃ ዝተወሃሃደ ዝርገሐ ኣገልግሎታት
ነዚ ዝስEብ የጠቓልል፡









ሓገዝ ኣብ መንገድታት
ጉዳይ ኣተኣላልያ
ናይ መጥቃEቲ መተካEታ ስልጠና
ሓጋዚ ንዘይብሎም ኣርኣያ ምዃን
ምቑጻር ስራሕን ስልጠናን መንEሰያት
ብናይ ከባቢ ዝመጣጠን ምዱብ
ገንዘብ ፕሮጀክትታት ንዝግብOም
መንEሰያት ምግልጋል
ብመንEሰያት-ዝተማህዙ ፕሮግራማት
ኣቢሉ ናይ መዘናግI መንEሰያት
ማEከል ሰዓታት ምንዋሕ

ብተወሳኺ፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዘተኩሩ
“ፎኪስ ዩኒፎርም ዝለበሱ” በዓል
ስልጣናት ኣብ ኣርባEተ ማEከላይ ደረጃ
ቤት ትምህርቲታት ተወዚEም ኣለዉ −
ኣኪ ኩሮስ፣ዴኒ፣መርሰርን፣ ዋሽንግቶን
ማEከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ። ካልE
ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ተበግሶ ድማ፡

ምወላ

ን ዝ ያ ዳ ሓበ ሬ ታ
ማሪኮ ሎክሃርት
ሓላፊ፡ መንEሰያት ስያትል
ተበግሶ ንምኽልካል ዓመጽ
mariko.lockhart@seattle.gov
206-233-7915
ጃሚላ ታይለር
ማEከላይ ከባቢ መርበብ ኣወሃሃዲት
jamilat@THS-WA.org
206-402-1030
ሮበርት ጋንት
ደቡባዊ-ምEራብ ከባቢ መርበብ ኣወሃሃዲ
rgant@swyfs.org
206-937-7680 ext. 109
ሀይዲ ሀንደርሰን-ለዊስ
ደቡባዊ-ምብራቕ ከባቢ መርበብ
ኣወሃሃዲ
hhendersonlewis@positiveplace.org
206-436-1898
ኣብ መርበብ ሓበሬታ:
www.youthinitiative.seattle.gov

