www.marinercommunity.org

MARINER COMMUNITY CAMPUS
ចក�� វ �ស័យ
បេង� ើតគេ្រ�ង Mariner Community Campus េដើម្បីផ�ល់នូវត្រម�វ�រ
និងធន�ន�មូ ល��នដល់្រប�ពលរដ� មូល��នក��ងសហគមន៍តំបន់ Mariner ។
គេ្រ�ងេនះែផ� កេលើ�ព�ៃដគូ អចិៃ�ន� យ៍រ�ងវ �ស័យ��រណៈ និងឯកជនេដើម្បី៖
•
•
•

ក�ងកែន� ងសហគមន៍ែដល�នសុវត� ិ�ព និង�ចចូ ល�ន
ផ� ល់នូវផល្របេ�ជន៍សហគមន៍ែដលបំេពញត្រម�វ�រ�មូ ល��នរបស់្រប�ពលរដ� � ំងអស់
�ំ្រទដល់តំបន់ Mariner �មរយៈេស�កម� និងបរ ���រច្រម �ះ
និង�នគុណ�ពខ� ស់ែដលព្រងឹងសុខ�ព្រគ� �រ និងសហគមន៍ រ �ង�ំ

េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់គេ្រ�ងេនះរ ួម�ន៖ សិទ�ិចូលេ្របើ្រ�ស់ធន�ន
និងបេច� ក វ �ទ�េ�យឥតគិតៃថ� និងេស� ើ�ព ឱ�សសហគមន៍ �រ��ប់ទំ�ក់ទំនង�មួ យសហគមន៍
និងសមធម៌សង� ម។

�វ�
ប�
� ល័យ Sno-Isle
�នកំណត់ត្រម�វ�រខ� ះ�ត
េហើយេ�ែខកុម�ៈ��ំ 2017
�នេបើកប�
� ល័យ Mariner
េ�ក��ងែផ� ក�ងមុខ�ងមួ យ�
គេ្រ�ងគំរ ូ។
េ�យ�រែត�នេបើក��រេហើយ
�នមនុស្សចំនួន�ង 80,000
�ក់�នមកទស្ស�ប�
� ល័យស
ហគមន៍េនះ។
ស�ជិក្រពឹទ�ស�េ�ក Marko
Liias, D-Mukilteo
��ល់ច�ស់ពីប��្របឈមៃន�រទ
ទួ ល�នេស�កម� ែដល្រប�ពលរ
ដ�្រប�ំតំបន់េនះជួ ប្របទះ
�នពិនិត្យេមើល�រេឆ� ើយតបរប
ស់សហគមន៍
និង�នេមើលេឃើញឱ�សស្រ�ប់
មនុស្ស�េ្រចើន។

េ���ំ 2017
កិច�ពិ�ក��ន�ប់េផ� ើមអំពីេ�លគំនិតស្រ�ប់គេ្រ�ងអចិៃ�ន� យ៍ Mariner
Community Campus �មួ យនឹងេ�នធី United Way Snohomish
អ� ក្របតិបត� ិេ�នធី Snohomish េ��ះ Dave Somers និងមណ�លសិក�ធិ�រ
Mukilteo និងប�
� ល័យ Sno-lsle ។ �មរយៈកិច�ពិ�ក�� ំងេ�ះ
និង��ៃដច�ប់នីតិកម� របស់ស�ជិក្រពឹទ�ស�េ�ក Liias គេ្រ�ងថវ ��រដ� ��ំ
2018 រ ួមប��ល
� � ំង�រែបងែចកទឹក្រ�ក់ចំនួន $322,000
េដើម្បី�ប់េផ� ើមសេ្រមចចក�� វ �ស័យស្រ�ប់គេ្រ�ង Mariner Community
Campus។

មនុស្ស�ង
25,000
�ក់រស់េ�ក��ង
តំបន់ែដល�ន
្រពំែដន�ប់
Everett
េ�ទិស�ងេជើង
�ប់ Lynnwood
េ�ទិស�ងត្ប
� ង
�ងេកើត�ប់ផ� �
វ Highway 99
និង�ងលិច�
ប់ I-5។ េ���ំ
2025
ចំនួន្រប�ជន
្រប�ំតំបន់េនះ
្រត�វ�នរ�ពឹង�
នឹងេកើនេឡើង
20%
និងដង់សុីេតេកើ
នេឡើង 23%។
ຈໍານວນປະຊາກອນ
ໃນພ້ື ນທີ່ດັ່ງກ່ າວ
ຈະເພ່ີ ມຂ້ຶ ນເຖິງ
20% ແລະ
ມີຄວາມໜາແໜ້ ນ
ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ 23%.

ង្រកបខ័ណ�េពលេវ�

�រផ� ល់មូលនិធិ
�រផ� ល់មូលនិធិដំ�ក់�លទី 1
្រត�វ�ន�ំ្រទ�មួ យ�រេរៀបចំទុកថវ ��រដ� េ�យរដ� ��សុីន
េ�ន។
�រ�ំ្រទបែន� មេទៀតេលើធន�នបុគ�លិក្រត�វ�នផ� ល់េ�
យប�
� ល័យ Sno-Isle និង�គី�ក់ព័ន� វ �ស័យ��រណៈ
និងមិនរក្រ�ក់ចំេណញ។
គំរ ូៃន�រផ� ល់មូលនិធិស្រ�ប់ដំ�ក់�លបន� ប��ប់នឹង
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�មរយៈ�រ្រពមេ្រព�ងក��ងចំេ�ម�
គី�ក់ព័ន� េហើយ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងរ ួមប��ល
� ��រ�ងថវ ��
េស�កម� ធន�ន និង�រ�ំ្រទ។
�រចំ�យសរុបរបស់គេ្រ�ងនឹង�្រស័យេលើ�ររ ួមប��ល
�
��ៃន�រចំ�យ�ក់ទងនឹង�រទិញដី
និងសំណង់ក៏ដូច�េស�កម� ែដល�នផ� ល់
និងក្រមិតេស�កម� ផងែដរ។

�រេឆ� ើយតបេ�ប�
� ល័យ Mariner
ឆ��ះប��ំងពីបំណង្រ���របស់្រប�ព
លរដ� រស់េ�ក��ងតំបន់េនះែដលចង់�
នេស�កម� និងទីកែន� ងជួ បជុំ។

�គី�ក់ព័ន�
េ�យែផ� កេលើបទពិេ�ធន៍របស់�ត់�មួ យប�
� ល័យ Mariner ស�ជិក្រពឹទ�ស�េ�ក Liias
�នេស� ើសុំឱ្យប�
� ល័ Sno-Isle
េដើរតួ ចម្បងក��ងដំ�ក់�លដំបូងៃនគេ្រ�ងេនះេ�យេ�ះេ�អង� �រ��រណៈ
និងអង� �រមិនរក្រ�ក់ចំេណញ�េ្រចើនេដើម្បីស្រមចចក�� វ �ស័យេនះ និងបេង� ើតគេ្រ�ងេនះ។
ៃដគូ សហគមន៍ និងតំ�ងែដល�នកំណត់េ�ចំណុចេនះរ ួម�ន៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sno-Isle Libraries
United Way Snohomish County
Snohomish Health District
Greater Foundation Snohomish County
Economic Alliance Snohomish County
State of Washington
Mukilteo School District
Community Transit
Everett Community College
Edmonds Community College
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•
•
•
•
•
•
•
•

Boys and Girls Clubs of Snohomish County
YMCA of Snohomish County
Volunteers of America Western Washington
Snohomish County
Washington State Family and Community
Engagement Trust
WSU- North Puget Sound Everett
Leadership Snohomish County
Snohomish STEM Network

