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ሜይ - ጁን 2021
ሜይ 25

የመጀመሪያ ምርጫ በከንቲባዋ በጀት

ጁን 8

የመጨረሻ ምርጫ በከንቲባዋ በጀት
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የበጀት ዑደት
ሂደት
የበጀት አመት ከ ኦክቶበር 1 ሴፕቴምበር 30 ነው
ተጠያቂነት
የ CAFR ኦዲት
ተለቀቀ

እዚህ
ይጀምራል

የበጀት ተሳትፎ
መድረክ

የኤጀንሲ አፈፃፀም
ችሎቶች
የከንቲባው
የተጠያቂነት
ሪፖርት

ኤጀንሲዎች
ከከንቲባዎች
በጀት ውስጥ
መርሃግብሮችን
ይጀምራሉ

ዝግጅት

የመጨረሻ
ኤጀንሲ ግብዓት

የበጀት
ሂደት

ከንቲባ በጀት
ያወጣል

ከንቲባ እና ምክር ቤት
የህዝብ በጀት ውይይት
በጀት ላይ የህዝብ ስብሰባዎች

የከንቲባዎች በጀት
ማውጣት

አፈፃፀም
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ከንቲባው በጀት ላይ 1 ኛ
እና 2 ኛ ድምጽ

የኮንግሬስ
ግምገማ

ሕግ ማውጣት

የዲሲ በጀት
መሰረታዊ ነገሮች
የዲስትሪክቱ
በጀት የተለየ
ነው።
እንደ
ስቴት፣ከተማእና
ካውንቲ በጀት
አንድ ላይ
ያገለግላል።
$8.6 ቢሊየን
አጥቃላይ
ገንዘብ (ልዩ
አላማ ገቢን እና
የተወሰነ ግብርን
ይጨምራል)
$3.7 ቢሊየን
, ከፌደራል
የተሰጠ፣ ክፍያ
እና ሜዲኬድ
$3.1
ቢሊየን
የድርጅቶች
ገንዘብ

$16.9ቢ
21 አመትዊ የበጀት አመት
የስራ በጀት
ፕሮግራም እና
አገልግሎቶች (ጠቅላላ
ገንዘብ)

$1.7ቢ
21 አመታዊ የበጀት
አመት
ካፒታል በጀት
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ጠቅላላ ገንዘብ
$0.4ቢ
የኢኮኖሚ እድገት እና ደንብ

$3.2ቢ

$1.6ቢ

ትምህርት

የህዝብ
ደህንነት እና ፍትህ

$4.5ቢ
ድርጅቶችን ፋይናንስ
ማድረግ እና ሌሎችም

$2.1ቢ
የህዝብ ስራዎች እና
የመንግስት ስራዎች

$5.1ቢ
ሰዎችን የሚደግፉ
አገልግሎቶች

COVID-19 ድጋፍ
ኮቪድ 19 ባስከተለው የህዝብ ጤና ቀውስ እና ነዋሪዎች እና ንግዶች
ላይ ባስከተለው ተፅእኖ ዲስትሪክቱ በተለያየ መንገድ ድጋፍ እየሰጠ ነው፤
የሚያካትቱት፡
•

•

•

ከ$1.2ቢ በላይ አስተዳድሯል በስራ አጥነት
ጥቅዎች እና $43ሚ ተጨማሪ ለስናፕ
የምግብ ድጋግ ለዲስትሪክቱ ነዋሪዎች
ወደ $27.2ሚ የሚጠጋ ድንገተኛ አስቤዛ
ስርጭት እና ለአዛውንቶች ምግብ ቤት
የማድረስ እና ሌሎች ያልጋ ቁራኛ ለሆኑ
ነዋሪዎች
$11.5Mሚ የስራ አጥነት ጥቅማቸው
ሊቋረጥባቸው ለነበሩ ነዋሪዎች የአካባቢያዊ
የድጋፍ ክፍያ
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•
•
•
•
•

$5ሚ ለልጆች መጠበቂያ ተቋሞች
$18ሚ ለእንግዳ ተቀባይነት እና ቱሪዝም
ዘርፍ ድጋፍ
$25.5ሚ የኪራይ እና የቤት ክፍያ ድጋፍ
ለተከራዮች ፣ቤት ባለቤቶች እና አከራዮች
$136ሚ ለንግዶች ድጋፍ፤ ለትንንሽ ንግዶች
እና አንጋፋ ንግዶችን ድጋፍ ይጨምራል
$6ሚ ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች ድጋፍ

ዋና ዋና ነገሮች
ከ21 አመታዊ በጀት
መኖሪያ ቤት

ትምህርት

•
•
•

$1.92ቢ ለK-12 ህዝባዊ እና
ህዝባዊ ቻርተር ት/ቤቶች
$6ሚ fአይ ቲ ለተጨማሪ ተማሪዎች
$1.5B ለ ት/ቤት ማስፋፊያ እና
ዘመናዊነት

•
•
•
•

ስራዎች እና
የኢኮኖሚ
እድሎች

የህዝብ
ደህንነት
•
•
•

$3.7ሚ ለ ተጨማሪ ተጠቂዎች
አገልግሎት እና ፍትህ መስጠት
$2.4ሚ ለተጨማሪ ጥቃት ጣልቃ
ገብነት አገልግሎት
$836ሺ ለየስራ ስልጠና
ፕሮግራሞች

•
•

ጤና

•
•
•

$365ሚ ለአዲሱ ኤልዛቤት
ሆስፒታል
$4.2 ሚ ለ 5 አዲስ ማእከሎች በ
ሃዋርድ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል እና
$25ሚ ለሃዋርድ ዩኒቨርስቲ
ሆስፒታል አዲስ ግንባታ

$100ሚ ለ ቤቶች መስሪያ የአደራ ገንዘብ
$19.5 ሚ ቤት ለመግዛት ድጋፍ
$47.8ሚ ለቤት አልባ ድጋፍ አገልግሎት
$3ሚ ለቤት ውስጥ ደህንነት ለ አዛውንቶች

$7ሚ ለ መንገድ ላይ እና አካባቢን
የማበልፀግ ገንዘብ
$800ሺ ለትንንሽ መንገድ ዳር ላሉ ሱቆች
የተሰጠ ተመሳሳይ የቁጠባ ፕሮግራም
ለዝቅተኛ ገቢ ለሚያገኙ ነዋሪዎች
ማስፋፊያ

ትራንስፖርት እና
አካባቢ
•
•
•

$56ሚ ለ ቪዝን ዚሮ ደህንነት ማሻሻያ
$40ሚ ለ አናኮስቲያ ወንዝ ማፅጃ
$17.8ሚ ለ ባስ የመንገድ መስምር የዋለ
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የ21 አመታዊ በጀት ተቀዳሚ ነገሮች
ዋና የመንግስት ስራዎችን መጠበቅ፣ ጤና
፣, የሰውነት ደህንነት እና ደህንነት ለ ዲሲ
ነዋሪዎች እና ንግዶች ላይ ትኩረት ያደርጋል
።
ለህዝብ ጤና በአፋጣኝ ለኮቪድ 19 ምላሽ
ለመስጠት ያለንን ሀብት መጥቀም
መጨመር
ኮቪድ 19 የህዝብ ጤና ቀውስ በጣም
የተጎዱ የማህበረሰባችንን ክፍል ለማገዝ
ያለውን ሁብት በደንብ መጠቀም

=

የተረጋጋ የሰራተኛ ሀይል በ ዲስትሪክት
መንግስት ማቆየት
የዲስትሪክቱን ተቀዳሚ ነገሮች አለማጣት.
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች

$3.2
ቢሊየን
(አጠቃላይ)

$1.92 ቢሊየን

$1.5 ቢሊየን
$90.3 ሚሊየን

$6 ሚሊየን

$21.8 ሚሊየን

$3.5 ሚሊየን

ትምህርት
$1.92ቢ ለ K-12 ትምህርት 98,315መደበኛ
እና ቻርተር ት/ቤት ተማሪዎች(3% በተማሪ
ገንዘብ ጭማሪ)
$1.5ቢ ከ 6 አመት በላይ 41 ት/ቤቶችን
ማስፋፋት, አዲስ
ባርድ 2ተኛ ደረጃ እና አዲስ ፎክስ
ሆል 1ኛ ደረጃ ት/ቤት ይጨምራል
$90.3ሚ ለዩዲሲ ፕሮግራሞች እና
አገልግሎቶች እና $136.5ሚ ለዩዲሲUDC
ፋከልቲ ማሻሻያ
$6ሚ ለወደፊት አይቲ ቁሳቁሶች
ማስፋፊያ

$21.8ሚ የት/ቤት የአእምሮ ጤና ፕሮግራም
ለመቀጠል

$3.5ሚ ለአዲስ መፀሐፍት ቤት መፀሐፎች
, ለኤሜልኬ መፀሐፍት ቤት መክፈቻ ወጪ
አና አዲስ ጎጎ መዝገብ ቤት
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች

እስከ 2025
36,000 አዲስ
ቤቶች የመስራት
እቅድ አለን

$100 ሚሊየን

$65 ሚሊየን

ተመጣጣኝ
መኖሪያ ቤት
$100ሚ በቤቶች ስራ የአደራ ፈንድ ውስጥ
ማቆየት በበጀት አመት21 አዲስ 1000
ተመጣጣኝ
ቤቶች ለመስራት እና $8.4ሚ ወደ ቤት ጥበቃ
ፈንድ መጨመር

$65ሚ ከሁለት አመታት በላይ የዲሲ
ቤቶች ባለስልጣን የመኖሪያ ህንፃዎችን
ሲታደሱ፣ሲጠገኑ፣እና መልሰው ሲያቋቁሙ

$19.5 ሚሊየን

$19.5ሚ ተመጣጣኝ የቤት ባለቤትነት
በኤችፒኤፒ እና በኢኤኤችፒ ፕሮግራም
አማካኝነት ለመስጠት

$58.8 ሚሊየን

$58.8ሚ ቋሚ እና ጊዜያዊ ደጋፊ ቤቶችን
ለማደስ እና ለማስፋፋት ፣ $24.4ሚ
ለሆምዋርድዲሲ ይጨምራል

$ 46.1 ሚሊየን

$46.1ሚ አዲስ የፌደራል ፈንድ
ለኪራይ ድጋፍ እና በጎ አድራጎት ፕሮጀክት
ማስፈፀሚያ ድጋፍ
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች

$5.1
ቢሊዮን
(ጠቅላላ)

$365 ሚሊዮን
$25 ሚሊዮን

$54 ሚሊዮን

$4.8 ሚሊዮን

የጤና እና ሰብዓዊ
አገልግሎቶች
$365ሚ በሴንት ኤሊዛቤት ለአዲስ ዘመናዊ
ሆስፒታል እና አምቡላንስ ማዕከል

$25ሚ በ 2026 የሚጠናቀቀውን አዲስ
የሆዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ልማት
ለመደገፍ
$54ሚ የተጨመሩ የሜዲኬይድ ክፍያዎችን
፣ የግል እንክብካቤ አገልግሎቶችን እና
ሌሎችን ለመደገፍ በ COVID-19 ወቅት ነዋሪ
የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች
$4.8 ሚ በጤና ጥበቃ ላይ ከከንቲባው
ኮሚሽን ኦፍ ሲስተምስ ትራንስፎርሜሽን
የተሰጡ ምክሮችን ለመተግበር

$3 ሚሊዮን

$3ሚ ለድስትሪክቱ ስተይ ኣት ሆም
ፕሮግራም አዛዉንቶች ባሉበት እንዲቆዩ
የሚደግፉ

1.4 ሚሊዮን

$1.4ሚ ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎት
ሰጭዎች የገንዘብ ድጋፍ
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች

$1.6
ቢሊዮን
(ጠቅላላ)

የህዝብ ደህንነት
እና ፍትህ

3.7 ሚሊዮን

$3.7ሚ ለተስፋፉ የተጎጂዎች አገልግሎቶች
እና የፍትህ ድጋፎች

$2.4 ሚሊዮን

$2.4ሚ አዲስ የመልሶ ማገገሚያ የፍትህ
መርሃግብርን ጨምሮ የአመፅ ጣልቃ ገብነት
አገልግሎቶችን ለመጨመር

$836 ሺ

$836ሺ በጠመንጃ አመጽ ውስጥ የመሳተፍ ወይም
የመጠቃት አደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ወጣት ወንዶች
የሥራ ሥልጠና እና ሌሎች ድጋፎችን የሚሰጡትን
የመንገዶች ዱካ መርሃግብር ለማስፋት

$47 ሚሊዮን

$47ሚ ካፒታል ገንዘብ በዲሲ እስር ቤት
ውስጥ ወሳኝ የግንባታ ስርዓቶችን ለማሻሻል

$84 ሚሊዮን

$84ሚ ካፒታል ገንዘብ ለአምቡላንስ ፣ ለእሳት
አደጋ መኪናዎች እና ለሌሎች የድንገተኛ
አደጋ ተሽከርካሪዎች

$72 ሚሊዮን

$72ሚ ካፒታል ገንዘብ ለአዳዲስ የእሳት
ማገዶዎች እና ለሌሎች የእሳት እና የ ዐምጽ
ተቋማት
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች

$1.1
ቢሊዮን
(ጠቅላላ)

መጓጓዣ እና አከባቢው

$56 ሚሊዮን

$56ሚ ራዕይ ዜሮ ደህንነት ፣ የብስክሌት
መንገዶችን ማሻሻል

$117 ሚሊዮን

$117ሚ ተጨማሪ አውቶቡስ ብቻ
መንገዶችን ለመገንባት የ K Street
Transitway በ 2024 እና በ 17.8M ዶላር
ለማጠናቀቅ

$40 ሚሊዮን

$40ሚ የአናኮስቲያን ወንዝ ለማፅዳት እና
ወንዙ የሚበዛ እና የሚዋኝ እንዲሆን ይረዳል
እንደገና

$53 ሚሊዮን

$53ሚ የዲስትሪክቱን ለመጠበቅ እና
ለማስፋፋት የዛፍ ተከላ እና የከተማ ደን
ጥረቶች

1 ሚሊዮን

$1ሚ በዲስትሪክቱ የመንግስት ሕንፃዎች
አዲስ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ መሙያ

የመንግሥት ሥራዎች- $1.0 ቢሊዮን

የፍትሃዊ ምርጫ ማሻሻያ ህግን ሙሉ በሙሉ ለመደገፍ $ 4.3M
በስደተኞች የሕግ ፍትህ ግራንት ፕሮግራም ውስጥ ኢንቬስትሜንትን ለመቀጠል $ 2.5M
የዲስትሪክቱን የመንግስት ሥራዎች ከዘራችን እኩልነት እሴቶች ጋር ለማጣጣም $ 2.4M
በመንግስትነት የህዝብ ትምህርት ዘመቻ ውስጥ ኢንቨስትመንትን ለመቀጠል $ 1M
የጎ-ጎ እንቅስቃሴዎችን ለማስተባበር እና የአርቲስት ዝግጅቶችን ለመደገፍ $ 1M
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች
ስራዎች እና
ኢኮኖሚያዊ ዕድል
$7 ሚሊዮን

$8.8 ሚሊዮን

$7ሚ
የንግድ ሥራ ልማትን ለመደገፍ ለታላቁ
ጎዳናዎች እና ለአከባቢው የብልጽግና
ፈንድ

$8.8ሚ በአነስተኛ ጎዳናዎቻችን እና
በንጹህ ቡድኖቻችን መርሃግብሮች
ትናንሽ ንግዶችን እና የበለጸጉ
ማህበረሰቦችን ለመደገፍ

$800 ሺ

$800 ሺ አነስተኛ የችርቻሮ መሸጫ
ሱቆችን ለመደገፍ በ ጠንካራ የችርቻሮ
እርዳታዎች ውስጥ

$200 ሺ

$200 ሺ በዎርድ 7 እና 8 ውስጥ ትናንሽ
ንግዶችን ለማገዝ Dream Grant ውስጥ

75 ሺ

$75 ሺ ተመላሽ ዜጎች የራሳቸውን
ንግድ እንዲፈጥሩ ለማገዝ

የዲሲ ዕድሎች መለያዎች የተዛመዱ
የቁጠባ መርሃግብሮች የተስፋፋ መዳረሻ
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የ FY21 ኢንቬስትመንቶች

የመሠረተ ልማት
እና የማህበረሰብ
ቦታዎች
464 ሚሊዮን

$464ሚ መንገዶቻችንን ፣ የእግረኛ
መንገዶቻችንን እና መንገዶቻችንን
ለመጠገን ፣ በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉትን
ሁሉንም መንገዶች እና ጎዳናዎች በ
FY25

$204 ሚሊዮን

$204ሚ በ 5 ዋርዶች ውስጥ 6 የመዝናኛ
ማዕከሎችን ዘመናዊ ማድረግን ጨምሮ
26የፓርኮች እና የመዝናኛ ተቋማትን ለማደስ
በስድስት ዓመት ውስጥ

146 ሚሊዮን

$146ሚ በእግር መጓዛ ወይም በብስክሌት
የበለጠ ደህንነትን የሚያረጋግጡ ለአዳዲስ
ጎዳናዎች

$75.5 ሚሊዮን

$75.5ሚ የማክሚላን የውሃ ማጠራቀሚያ
መልሶ ማልማት ፣ ለቅድስት ኤሊዛቤት
መሠረተ ልማት $ 79.8M እና ለ $ 14Mሂል
ምስራቅ መልሶ ማልማት

FY22 የበጀት የኪስ መመሪያ | 13

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
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