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MARINER COMMUNITY CAMPUS
ວິໄສທັດ

ເພື່ອສ້ າງວິທະຍາເຂດ ຊຸມຊົນ Mariner ເພ່ື ອສະໜອງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີ ເປັນພ້ື ນຖານ
ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຢູ ່ ອາໄສໃນເຂດຊຸມຊົນ Mariner. ວິທະຍາເຂດດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນຈະຖືກສ້ າງຂຶ້ນບົນພ້ື ນຖານການຮ່ ວມມື ລະຫວ່ າງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອ:
•
•
•

ສ້ າງວິທະຍາເຂດຊຸມຊົນ ໃຫ້ ທ່ີ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຂ້ົ າເຖິງໄດ້
ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ ແກ່ ຊຸມຊົນ ເພ່ື ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການຂ້ັ ນພ້ື ນຖານ
ຂອງຜູ້ ທີ່ອາໄສຢູ ່ ທັງໝົດ
ສະໜັບສະໜູ ນເຂດ Mariner ດ້ ວຍການບໍລິການທ່ີ ປະສົມປະສານ ແລະ ຄຸນນະພາບສູ ງ ແລະ
ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທ່ີ ເສີມສ້ າງໃຫ້ ຄອບຄົວ ມີສຸຂະພາບທ່ີ ດີ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມເຂ້ັ ມແຂງ

ຫັ ຼ ກການການນໍາພາຂອງໂຄງການປະກອບມີ: ການເຂ້ົ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍບ່ໍ ເສຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ
ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ, ໂອກາດ, ການເຊື່ອມຕ່ໍ ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນທາງສັງຄົມ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
Sno-Isle Libraries

ບັນດາຫ້ ອງສະໝຸດຂອງ Sno-Isle
ໄດ້ ກໍານົດຄວາມຕ້ ອງການທ່ີ ບ່ໍ ພຽງພໍ
ແລະ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2017,
ກໍໄດ້ ເປີດຫ້ ອງສະໝຸດ Mariner
ຢູ ່ ໜ້າຮ້ ານຄ້ າ ເປັນໂຄງການທົດລອງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ ໄດ້ ເປີດປະຕູ ຮ້ ານ,
ມີຜູ້ ເຂ້ົ າມາຢ້ ຽມຊົມຫໍສະໝຸດຂອງຊຸມຊົ
ນຫຼາຍກວ່ າ 80,000 ຄົນ.
State Sen. Marko Liias, D-Mukilteo
ຊ່ຶ ງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍດີກັບບັນດາສ່ິ ງທ້ າ
ທາຍ
ທ່ີ ຜູ້ ທ່ີ ອາໄສຢູ ່ ໃນເຂດຕ້ ອງພົບພ້ໍ ໃນກາ
ນເຂ້ົ າເຖິງການບໍລິການ
ໄດ້ ເບ່ິ ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ
ໄດ້ ເຫັນໂອກາດທ່ີ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນປີ 2017, ການປຶກສາຫາລື ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ກ່ ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ສໍາລັບການສ້ າງ

ວິທະຍາເຂດ ຊຸມຊົນ Mariner ແບບຖາວອນ ຮ່ ວມກັບUnited Way Snohomish County,

ທ່ ານ Dave Somers ຜູ້ ບໍລິຫານລະດັບສູ ງ ຂອງ Snohomish County, Mukilteo School
District ແລະ ຫໍສະໝຸດ Sno-lsle. ຜ່ ານການປຶກສາຫາລືບັນຫາເຫ່ົ ຼ ານ້ັ ນ ແລະ
ຜ່ ານວຽກງານຂອງ ທ່ ານ Liia ຜູ້ ແທນສະພາສູ ງ ໃນຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ,
ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ 2018 ແມ່ ນປະກອບມີການຈັດສັນເງິນຈໍານວນ 322,000
ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເລ່ີ ມສ້ າງວິໄສທັດສໍາລັບວິທະຍາເຂດ ຊຸມຊົນ Mariner.

ມີຄົນຫຼາຍກວ່ າ
25,000 ຄົນ
ແມ່ ນອາໄສຢູ ່ ໃ
ນເຂດທີ່ຕິດກັ
ບ Everett
ຢູ ່ ທາງທິດເໜື
ອ, Lynnwood
ຢູ ່ ທາງທິດໃຕ້ ,
Highway 99
ຢູ ່ ທາງທິດຕາເ
ວັນອອກ ແລະ
I-5
ຢູ ່ ທາງທິດຕາເ
ວັນຕົກ.
ພາຍໃນປີ
2025,
ມີການຄາດກາ
ນວ່ າ
ຈໍານວນປະຊາກອນ
ໃນພ້ື ນທີ່ດັ່ງກ່ າວ
ຈະເພ່ີ ມຂ້ຶ ນເຖິງ
20% ແລະ
ມີຄວາມໜາແໜ້ ນ
ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ 23%.

Timeline

ການໃຫ້ ທຶນ

0

ການໃຫ້ ທຶນໃນໄລຍະທີ 1

ແມ່ ນສະໜັບສະໜູ ນຈາກງົບປະມານລົງທຶນຈາກລັດ Washington.
ໄດ້ ມີການສະໜັບສະໜູ ນເພ່ີ ມເຕີມ
ໃນຮູ ບແບບການສະໜອງຊັບພະຍາກອນດ້ ານພະນັກງານໃຫ້ ແກ່ ຫໍສະ
ໝຸດ Sno-Isle ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ມີສ່ ວນຮ່ ວມເພ່ື ອສາທາລະນະ ແລະ
ທ່ີ ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລອື່ນໆ.
ຮູ ບແບບຂອງການໃຫ້ ທຶນ ສໍາລັບໄລຍະຕ່ໍ ໄປຈະຖືກສ້ າງຂ້ຶ ນ
ໂດຍການຕົກລົງກັນ ລະຫວ່ າງ ຜູ້ ທ່ີ ມີສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ
ມີການຄາດວ່ າຈະມີການລວມ ງົບປະມານ, ການບໍລິການ,
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູ ນ ເຂ້ົ າໃສ່ ກັນ.
ຈໍານວນຕ້ົ ນທຶນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ
ແມ່ ນຂ້ຶ ນຢູ ່ ກັບການລວມຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຈັດຊື້ທີ່ດິນ
ແລະ ການກໍ່ສ້ າງ ລວມໄປເຖິງການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ
ລະດັບຂອງການບໍລິການຕ່ າງໆ.

ຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍ ຫໍສະໝຸດ Mariner
ແມ່ ນໄດ້ ສະທ້ ອນໃຫ້ ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ ອງກ
ານ ຂອງຜູ້ ທີ່ຢູ ່ ອາໄສໃນພ້ື ນທ່ີ
ສໍາລັບການບໍລິການ ແລະ
ສະຖານທ່ີ ເຕ້ົ າໂຮມກັນ.

ຜູ້ ທີ່ມີສ່ ວນຮ່ ວມ
ອີງຕາມປະສົບການຂອງເພ່ິ ນກັບຫໍສະໝຸດ Mariner, ທ່ ານ Liias ຜູ້ ແທນສະພາສູ ງ ໄດ້ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ຫໍສະໝຸດ Sno-Isle
ເປັນເຈົ້າການໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງໂຄງການ, ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ ວມກັນອົງການທາງສັງຄົມ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີ ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເພື່ອກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ສ້ າງໂຄງການ. ຜູ້ ຮ່ ວມງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ ຕາງໜ້ າ
ໄດ້ ລະບຸເຖິງຈຸດນ້ີ ຊຶ່ງປະກອບມີ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

