
SB 5141: The Healthy 
Environment for All (“HEAL”) Act

Healthy Environment for All Act (ጤናማ አካባቢ ለሁሉም አዋጅ)፣ በተለምዶ HEAL Act ተብሎ የሚታወቀው፣ 
የተላለፈውና ተግባራዊ የተደረገው በ 2021 ሲሆን በጽሑፍ የሰፈረው በ Revised Code of Washington (RCW፣ 
የተከለሰው የዋሺንግተን ኮድ) 70A.02 ነው። ይህ ህግ አወጣጥ በኦክቶበር 2020  የአካባቢያዊ ፍትህ ግብረ ሀይል ዘገባ ምክረ 
ሀሳብ ውጤት ነው። የ HEAL Act ግብ በዋሽንግተን ግዛት ዙሪያ አካባቢያዊና የጤና ልዩነቶችን ለመቀነስ እና ለአደጋ የተጋለጡ 
ሰዎችንና ብዙ ጫና ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎቸን environmental justice (EJ፣ የአካባቢ ፍትሕ) ን ከሀገረ መንግስት 
ተወካዮች ተግባራት ጋር፦ ስትራቴጂካዊ እቅድ፣ የማህበረሰብ ተሳትፎ እቅዶች፣ እና የበጀት እድገት፣ ወጪዎች፣ እና ጥቅማጥቅም 
የመስጠት ወይም የመያዝ የውሳኔ ሂደቶችን ጨምሮ፣ በማዋሃድ ቅድሚያ መስጠት ነው። ይህ በዋሽንግተን ለ EJ የተያያዘ 
አቀራረብ ለመፍጠር በሀገረ መንግስቱ ዙሪያ የመጀመሪያው ህግ ነው።
 
አካባቢያዊ ፍትህ ምንድነው?አካባቢያዊ ፍትህ ምንድነው?
ከዩናይትድ ስቴትስ አካባቢያዊ ጥበቃ ኤጀንሲ ትርጉም በመነሳት፣ የ HEAL Act  “የአካባቢ ህጎች፣ ደንቦች፣ እና ፖሊሲዎችን 
ዝግጅት፣ ትግበራ እና ማስፈጸምን በተመለከተ ዘር፣ ቀለም፣ የትውልድ መገኛ ወይም ገቢን ሳይለይ የሁሉም ሰዎች ፍትሐዊ አያያዝ 
እና ትርጉም ያለው ተሳትፎ በማለት EJ ን ይገልጸዋል። አካባቢያዊ ፍትህ በሁሉም ህግ፣ ደንብ፣ እና ፖሊሲዎች ያሉትን ልከኛ 
ያልሆኑ አካባቢያዊና የጤና ተጽእኖዎችን፣ ለአደጋ የተጋለጡትንና ጫና ያለባቸውን የማሕበረሰብ ክፍሎችን፣ ፍትሀዊ የሀብት እና 
የጥቅም ክፍፍል በማድረግ፣ እና ጉዳትን በማስወገድ ችግሩን መድረስን ያጠቃልላል።”1

HEAL Act የሚጠይቀው ምንድነው?የሚጠይቀው ምንድነው?
HEAL Act የ EJ ተግባርን እንዲተገብሩ ለሰባት ሀገረ መንግስት ወኪሎች አደራ ይሰጣል። እነዚህ ወኪሎች Department 
of Agriculture (የግብርና መምሪያ)፣ Department of Commerce (የንግድ መምሪያ)፣ Department of Ecology 
(የስነ አካባቢ መምሪያ)፣ Department of Health (የጤና መምሪያ)፣ Department of Natural Resources (የተፈጥሯዊ 
ሃብቶች መምሪያ)፣  እና Department of Transportation (የትራንስፖርት መምሪያ) እና Puget sound partnership 
(የፐጌት ሳውንድ አጋርነት) ናቸው። ሌሎች ወኪሎች ምናልባት HEAL Act ን ይመርጡ ይሆናል። HEAL Act የ EJ ምክር 
ቤት ን መስርቷል። የ EJ ምክር ቤት አባላት የተሾሙት በገዢው እና ምክር የተሰጠው በወኪሎች EJ ን በኤጀንሲ እንቅስቃሴዎች 
ውስጥ በማጠቃለል ነው። የ HEAL Act የ Washington Environmental Health Disparities (EHD፣ የዋሺንግተን 
አካባቢያዊ ጤና ልዩነቶች) ካርታን በቀጣይነት እንዲጠብቅና በቋሚነት እንዲዘምን ለ Department of Health (የጤና ክፍል) 
ትእዛዝ ይሰጣል።

HEAL Act ተግባራዊ የሚሆነው እንዴት ነው?ተግባራዊ የሚሆነው እንዴት ነው? 
ህጉ የወኪሎቹን የተግባር ደረጃ ይሰጣል እና ስራ ለማፍጠንና ለማስተባበር ይፈልጋል። የ EJ የውጪ ወኪል የስራ ቡድን 
የተሰበሰበው የ EJ ምክር ቤትን ስራ ለመርዳት በ Department of Health በኩል እና በወኪሎቹ መሀል ትብብርን ለማቀላጠፍ 
ነው። የውጪ ወኪሉ የስራ ቡድን እና የሀገረ መንግስት ወኪሎች የ HEAL Act ን የሚተገብሩት በድግግሞሽ ዘዴ ከ EJ ምክር 
ቤት ጋር በመሆን ነው።

የ Office of the Attorney General (የጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ) HEAL Act ን ለመተግበር የመረጠው የህግ አወጣጡ በ 
2021 ሲተላለፍ ነው። AGO ው የ HEAL Act ን መስፈርት በህግ አወጣጡ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ተግባራዊ ያደርጋል። AGO 
በ EJ ምክር ቤት እና በውጪ ወኪሎች የስራ ቡድን የተወሰዱ የ EJ መርሆዎችን እና ልምዶችን ከወኪል ተግባራት ጋር ለማዋሃድ 
የተሰጠ ነው።

1 RCW 70A.02.010(8)

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5141-S2.PL.pdf?q=20211108154554
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://healthequity.wa.gov/Portals/9/Doc/Publications/Reports/EJTF%20Report_FINAL(1).pdf
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/HealthEquity/EnvironmentalJustice/EnvironmentalJusticeCouncil
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/HealthEquity/EnvironmentalJustice/EnvironmentalJusticeCouncil
https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02.010


የየ HEAL ActAct  የጊዜ ሰሌዳየጊዜ ሰሌዳ
የ HEAL Act ከሀገረ መንግስቱ ወኪሎች የሚከተሉትን ይጠብቃል፦

1. በጁላይ 1፣ 2022፣ ትርጉም ያለው ተሳትፎ እና ቀጥተኛ ግንኙነትን ለአደጋ ለተጋለጡ እና ጫና ለበዛባቸው የማሕበረሰብ 
ክፍሎች የሚያሳልጥ የማሕበረሰብ ተሳትፎ እቅድን ማሳደግ፤

2. ከሴፕቴምበር 1፣ 2022 ጀምሮ አመታዊ ዘገባዎችን ለ EJ ምክር ቤት መስጠት፤
3. በጃንዋሪ 1፣ 2023 የ EJ አፈጻጸም እቅድን ወደ ኤጀንሲው ስትራቴጂአዊ እቅድ ማጠቃለል፤
4. በጁላይ 1፣ 2023፣ እና ከዚያ ቀጥሎ ባለ ጊዜ፣ በወኪሎቹ ድኅረ ገጽ የሚገኘውን የ EJ ን ግምገማ የሚጠይቀውን ወሳኝ 

የወኪል ስራ ዝርዝሮችን ማሳተም እና ለዋሽንግተን ሀገረ መንግስት መዝጋቢ ማሳወቅ፤
5. ከጁላይ 1፣ 2023 ጀምሮ፣ ለወሳኝ የወኪል ስራዎች የ EJን ግምገማ ማካሄድ እና በግምገማው ውሳኔ ላይ ለህዝብ 

አስተያየት እድል መስጠት፤
6. ከጁላይ 1፣ 2023 ጀምሮ የ EJ ን መርሆዎች ከበጀት ምደባ፣ እርዳታ፣ እና ወጪዎች የውሳኔ ሂደት ውስጥ ማጠቃለል፤
7. ከሴፕቴምበር 1፣ 2024 ጀምሮ የአመት መነሻ ሪፓርት በ Office of Financial Management (OFM፣ የገንዘብ ነክ 

አስተዳደር ቢሮ) ከ 3-6 ንጥሎች የትግበራ ወኪል ድኅረ ገጽ ላይ ማሳተም፤
8. በጁላይ 1፣ 2025 ተጨማሪ የወሳኝ ወኪል ተግባራትን መተርጎም፤ እና
9. የጎሳ ምክር እቅድን ከጎሳ መንግስት ጋር በመተባበር ማሳደግ።

የኤጀንሲ እውቅዎችየኤጀንሲ እውቅዎች
Manveer Sandhu (እርሷ/የእርሷ)	 	 	 	 Ellen Austin Hall (እርሷ/የእርሷ)
የፖሊሲ ተንታኝ - HEAL Act		 	 	 	 ሲኒየር የፖሊሲ እና የውጪ ጉዳዮች ማናጀር
manveer.sandhu@atg.wa.gov      ellen.austinhall@atg.wa.gov 
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