
 

 

 

 

 

 

 
 

• አማዞን አርሊንግተን ውስጥ ዋና መስሪያ ቤቱን ለመመስረት መወሰኑ በሺዎች የሚቆጠሩ አዲስ የሥራ ዕድሎች እና የተሻለ ኢኮኖሚ ይፈጥርልናል፤ 
በተጨማሪም ዘለቄታ ያለው ዕድገት በትምህርት ቤቶች፤ በመኖሪያ ቤቶች እና በመጓጓዣ ለማስመዝገብ ያስችለን ዘንድ ገቢ ይፈጥርልናል፤፤ 

• አማዞን በናሽናል ላንዲንግ አዲስ ዋና መስሪያ ቤቱን ሲመሰርት በግምት $2.5 ቢሊዬን መዋለ ንዋይ ላይ ያውላል ተብሎ ይገመታል፤ ናሽናል ላንዲንግ 
አዲስ የወጣው መጠሪያ ሲሆን፤ አርሊንግተን ውስጥ በከፊል ፔንታጎን ከተማ፤ ክሪስታል ከተማ እና በአልክሳንድሪያ ውስጥ ደግሞ ፖቶማክ ያርድ ይባሉ 
የነበሩትን ስፍራዎች ያጠቃልላል፤፤ 

• ይህ ዕቅድም 4 ሚሊዬን ካሬ ጫማ የሚያክል ኃይል ቆጣቢ ቦታ ሲይዝ፤ በሚቀጥሉት 12 ዓመታት እስከ 8 ሚሊዬን ካሬ ጫማ ድረስ የማደግ ዕድል 
ይኖረዋል፤፤ 

• ይህ ዕድልም ከ25,000 የሚበልጡ ሥራዎችን በ12 ዓመታቱ ጊዚያት ውስጥ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል፤ በመጀመሪያው ዓመት 400-500 ሥራዎች ብቻ 
ነው የሚጠበቀው፤ ቢሆንም ከፕሮጀክቱ ጋር መጠኑ ከፍ እያለ ያድጋል፤፤ 

• የዓመቱን ስናይ ይህ የሚያሳየው፤ በአካባቢያችን 5% ዓመታዊ ዕድገትን ነው፤ ከዋናው መስሪያቤት የሚገኙት ሥራዎች አካባቢያችን እያስመዘገበ ካለው 
የዕድገት ጋር የተጣጣመ ነው፤፤ 

• 15%-20% ሠራተኞች ብቻ ናቸው አርሊንግተን ውስጥ ይኖራሉ ተብለው የሚጠበቁት፤ ከ80%-85% ሌላ ከተሞች ውስጥ ይኖራሉ፤፤ 
• አርሊንግተን ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ መኖሪያዎች ለመገንባት ዘለቄታ ያለው ዕቅድ አለን፤ ባቡር ባለበት መተላለፊያዎች ዙሪያ፤ የተለያዩ የመኖሪያ ቤቶች 
1,000 ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆን ቤቶች በ10 ዓመታት በዓመት $7 ሚሊዬን የሚያወጣ በፕሮጀክቱ እና በአካባቢው መገንባትን አክሎ፤፤ 
• የአርሊንግተን ዕቅድ፤ አውራጃው አቅዶ ካለው ዕቅድ ጋር የተጣጣመ ሲሆን፤ የክርስታል ከተማ ዕቅድ ያካተተ ነው፤ ለቦታው ቀድሞ ከተፈቀደው የልማት 
ዕቅድ በተጨማሪ የሜትሮፖሊታን ፓርክ እና ፔን ፕሌስ፤፤ 

• በናሽናል ላንዲንግ ዙሪያ ፔንታገን ከተማን፤ ክሪስታል ከተማን እና ፖቶማክ ያርድ ሠፈሮችን ለማገልገል፤ የአውራጃው የአካባቢው ልማት ፕሮግራም 
ጨምሮ፤ አርሊንግተን ለመጓጓዣ ፕሮጀክቶች $360 ሚሊዬን ወጪ ያደርጋል፤፤ 

• የአርሊንግተን ነዋሪዎች በግምት 80-110 ፕሪኬ እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች በየዓመቱ ወደ ትምህርት ቤቶች ይጨምራሉ ተብሎ ይገመታል፤፤ 

• ይህ ፕሮጀክት ከጊዚያት በሗላ የአርሊንግተን ክፍት የቢሮ ዋጋዎችን ዝቅ ያደርጋቸዋል ተብሎ ይጠበቃል፤ ኢኮኖሚይችን የተሰባጠር፤ እና አውራጃችንን 
ልዩ የሚያደርገውን የነዋሪዎች እና የነጋዴዎች 50/50 የግብር ምንጫችን እንዲሆን ያስችለናል፤፤ 

• ከቨርጂኒያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚገኘውን የቴክኖሎጂ ዲግሪዎች ከፍ ለማድረግ፤ ክፍለ ግዛቱ መዋለ ንዋይ በማቀድ ላይ ነው፤ አርሊንግተን 
ውስጥ ያለውን ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርስቲን እና ቨርጂኒያ ቴክ ፈጠራ ካምፓስን ጨምሮ በናሽናል ላንዲንግ በደቡብ ቅርንጫፍ የሚገኘውን ጨምሮ፤ ይህም 
በሚቀጥሉት ሁለት አስርተ ዓመታት ከ25,000 እስከ 35,000 ተጨማሪ ተመራቂዎችን ያፈራል ተብሎ ይታመናል፤፤ 

• ስልታዊ እና ሥራቸው እየታየ የሚደርጉ ማበረታቻዎች በአዲስ የገቢ ምንጭ እና በዕቅድ የተደገፉ መዋለ ንዋዬች በማህበረሰባችን ይፈጠሩ ዘንድ 
የአርሊንግተን አውራጃ ሓሳብ አቅርቧል፤፤  

• የአውራጃው የካፒቶል ማሻሻያ ፕሮግራም ቦርድ ባጸደቃቸው መሰረት 95% የቀረቡት ማበረታታዎች የሚያጠቃልሉት መጠናቸው በቂ የሆኑ ቤቶች እና 
መሰረታዊ ልማቶች ላይ ሲሆን፤ ይሆናል፤ በድርጊታቸው እየታየ የገንዘብ ማበረታታቻዎች በቀጥታ 5% የቀረቡት በቀጥታ የሚከፈሉት  ከቱሪስቶች እና በሥራ 
ምክንያት ከተጓዦች የሚሰበሰብ ግብር ይሆናል፤፤ 
•  
• የአውራጃው ቦርድ ከፌብርዋሪ 23, 2019 በፊት የመጨረሻው ማበረታቻ ስምምነትን በሚመለከት ድምጽ ይሰጣል፤ ማንኛቸውም የልማት ውሳኔ 
የተለመደውን ይሕዝብ ተሳትፎ እና ችሎት ሥርዓት ጠብቆ ይከናወናል፤፤
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ማወቅ የሚገባዎ 

ይጎብኙ arlingtonva.us/amazon/ የአማዞን ፕሮጀክት ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት. 
Last updated: Jan. 9, 2019 It. 

A R L I N G T O N  
V I RG I NI A  


	It.

