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                                  RPPP የተሳትፎ ግምገማ፦ ተጀመረ 
 

መግቢያ 
የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ፈቀድ [Residential Permit Parking (RPP)] መርሀግብር ላይ ማህበረሰቡ ያለውን መሰረታዊ ግንዛቤ 
ለማወቅ በመላው አርሊንግተን ካውንቲ የብቅ-ባዮች ተከታታይ ዝግጅቶች ላይ ጁን 2018 ጀምሮ የመጀመሪያ የግምገማ መርሀግብር ሂደት 
ተጀምሯል (ምስል 1)። እነዚህ ዝግጅቶች የሚያተኩሩት: ህዝቡን የ RPP መርሀግብር ማሳወቅ፥ እና በአርሊንግተን እና በተለይ የ አርፒፒ 
(RPP) የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ላይ የመንገድ-ላይ የመኪና ማቆም አጠቃላይ ግንዛቤዎችን ለማስጨበጥ ጥሩ ዕድል ይፈጥራሉ።  
 
ነዋሪዎች በእንግሊዘኛ፣ በስፓኒሽ፣ እና በአማርኛ የሚቀርቡ በእነሱ ሰፈር ውስጥ ስላለው የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ 13 መሰረታዊ ጥያቄዎች 
ላይ ምላሽ ይሰጣሉ። ይሄ የአስተያየት ቅጽ በድረገጽ ላይም ይቀርባል። በአጠቃላይ፣ የአርሊንግተን ካውንቲ ሠራተኞች ከ 1,600 ሰዎች 
በላይ አግኝተዋል እና የተገኙት ምላሾች የበልግ ተመሳሳይ ዓመት ላይ አርፒፒ ላይ የሕዝብ ውይይት  መዋቅርን ማዘጋጀት ላይ መነሻ ሐሳብ 
ሆነዋል።  
 
የመኪና ማቆሚያን በተመለከተ በአጠቃላይ፣ ብዙ ሰዎች በአርሊንግተን ውስጥ ያለውን የማኪና ማቆሚያ ስርዓት በአሉታዊ መልኩ 
ይመለከቱታል፣ በአብዛኛው አስቸጋሪ ወይም ግራ የሚያጋባ፣ የሚያስደነግጥ እና/ወይም ወጪ የሚያመጣ ሆነው ያገኙታል። አስተያየቶቹ 
አርፒፒ ላይ ትኩረት በማድረግ አጽንዖት የሚሰጡት ከመስፈርት ማሟላት ጋር በተያያዘ ፍትሃዊነት/ማግለልን ከግምት 
ማስገባት፣ እንደዚሁም ህግ ማስከበር እና የጎብኚዎች የመኪና ማቆም ጋር የሚያያዙ ስጋቶች ላይ ነው።   
 

 

 
 
 
 
 

ስዕል 1፦ የብቅ-ባዮች ዝግጅቶች  
ክሪስታል ከተማ የብቅ-ባይ ላይ የአስተያየት ቅጹን ተሳታፊዎች እየሞሉ ሳለ (ቀኝ)። ሠራተኖቹ የቦርድ ቅንብር ላይ ማህበረሰቡ እንዲሳተፍ 
በማድረግ የመጀመሪያውን ግንኙነት ይሄንን በመጠየቅ ጀምረዋል፦ “መኪና ካቆሙ በኋላ፣ ቤትዎ ለመድረስ ምን ያህል ርቀት ይራመዳሉ?” 
(ግራ)።  

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/19/2019/02/RPP_Public-Forum_Report_Fall-2018.pdf
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የዳሰሳ ጥናቱ ዋና ሐሳቦች 
o ከዝግጅቶቹ ላይ ሠራተኞቻችን 1,643 እና ከአጋር ድረገጽ ላይ (1633 እንግሊዘኛ፣ 7 ስፓኒሽ፣ 3 አማርኛ) ምላሾችን አግኝተናል።  
o 60 የተለያዩ ሲቪክ ማህበራቶች ላይ (ስዕል 2) ላይ ለሚኖሩ የአርሊንግተን ነዋሪዎች ሁሉም  ተለይተዋል ማለት ይቻላል።  

 

 
o “በመደበኛ ቀን ላይ፣ አርሊንግተን ውስጥ እንዴት ይዟዟራሉ?” ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ የሰጡት ምላሽ፣ ነዋሪዎች “በመኪና መጓዝ፣ ” በመቀጠል 

“በእግር መጓዝ” እና “በትራንዚት” በማለት መልሰዋል (ስዕል 3)። 

 

 

 
o ከምላሽ ሰጪዎቹ ግማሽ የሚያህሉት ነጠላ-ቤተሰብ፣ የተነጣጠሉ ቤቶች ውስጥ ይኖራሉ (ስዕል 4)፦ 
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ሌላ (ይጥቀሱት)

እርስዎ ማን ኖት?
(ሁሉም የሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ
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(እስከ 2 አማራጮች ድረስ ይምረጡ)

የግል መኪና 

በእግር

ትራንዚት (አውቶብስ፣ ባቡር)

ብስክሌት

የተቀጠረ ታክሲ (ሊፍት፣ ታክሲ፣ ኡበር)

ሌላ (ይጥቀሱት)

ካርፑል/ቫንፑል/ራይድሼር (ኡበርፑል፣ ሊፍትላይን)

የመኪና ማጋራት (ካርቱጎ፣ኢንተርፕራይስ፣ ዚፕካር) 

ስዕል 2፦ ከአስተያየት መስጫ ቅጽ ጥያቄ 1 
ምላሽ ሰጪዎቹ ራሳቸውን እንደ ነዋሪ፣ ሠራተኛ፣ የንግድ ባለቤት፣ ጎብኚ፣ ተጓዥ፣ እና/ወይም ሌላ ስለመሆናቸው እንዲመርጡ ተጠየቁ እና ከአንድ 
በላይ ምርጫ መምረጥ እንደሚችሉ ተነገራቸው። ይሄ ሁሉም አማራጮች ከ 100% በላይ እንደሚደመር ይገልፃል። ሆኖም ግን፣ 95% የሚሆኑት 
የአርሊንግተን ነዋሪዎች መሆናቸው ታውቋል፣ ~ 5% የሚሆኑት ደግሞ ነዋሪዎች አይደሉም። 

ስዕል 2፦ ከአስተያየት መስጫ ቅጽ ጥያቄ 1 
ምላሽ ሰጪዎቹ ራሳቸውን እንደ ነዋሪ፣ ሠራተኛ፣ የንግድ ባለቤት፣ ጎብኚ፣ ተጓዥ፣ እና/ወይም ሌላ ስለመሆናቸው እንዲመርጡ ተጠየቁ እና ከአንድ 
በላይ ምርጫ መምረጥ እንደሚችሉ ተነገራቸው። ይሄ ሁሉም አማራጮች ከ 100% በላይ እንደሚደመር ይገልፃል። ሆኖም ግን፣ 95%  እንደ 
አርሊንግተን ነዋሪዎች መሆናቸው ታውቋል፣ ~ 5% የሚሆኑት ደግሞ ነዋሪዎች አይደሉም። 
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o ተሳታፊዎቹ በአርሊንግተን ውስጥ ስላለው የመኪና ማቆሚያ ላይ ያላቸውን አመለካከታቸው አጠቃላይ ግንዛቤዎቻቸውን ሰጥተዋል።  
a) ተሳታፊዎች በአርሊንግተን ውስጥ የሚገኘውን የመኪና ማቆም በሶስት ቃላት እንዲገልጹ ተጠይቀው ነበር። በሰጡት ምላሽ 

ብዛት ተራ መሰረት ምላሾቻቸው በሰባት ጭብጦች እንዲቦደኑ ተደርገዋል፦  
1. የመኪና ማቆም አሉታዊ ተሞክሮ አለው (አንድ-ሶስተኛ የሚሆኑት ተሳታፊዎች፣ በአብዛኛው የተጠቀሟቸው 
ቃላቶች፦ “አስቸጋሪ፣” “እልህ የሚያስጨርስ፣” “ግራ የሚያጋባ፣” “የማይመች”)  
2. መግኘት ላይ (አንድ አራተኛ የሚሆኑ ተሳታፊዎች፣ በብዛት የተጠቀሟቸው ቃላቶች “የተወሰነ፣” “በጣም የማይገኝ፣

” “በቂ ያልሆነ፣” “የማይገኝ”) ናቸው  
3. መኪና ማቆም አወንታዊ ተሞክሮ አለው (ወደ 10% ገደማ የሚሆኑ ተሳታፊዎች፣ በጣም ብዙ ጊዜ የተጠቀሟቸው 
ቃላቶች “ቀላል፣” “በቂ፣” “ተደራሽነት ያለው፣” “አመቺ፣” ወዘተ)  
4. የመኪና ማቆሚያ ወጪ (ወደ 10% የሚሆኑት ተሳታፊዎች፣ ወጪዎቹ በጣም ከፍተኛ እንደሆኑ ያስባሉ)  
5. ፍትሃዊነት (ከ 2% በታች የሚሆኑት ተሳታፊዎች፣ በአብዛኛው የተጠቀሟቸው ቃላት “ፍትሃዊ አይደለም፣ ቅድሚያ 
የሚሰጣቸው፣ የበላይነት፣ አነጋጋሪ”)  
6. አርፒፒ (ከ 2% በታች የሚሆኑት፣ በአብዛኛው የተጠቀሙት ቃላት “ይቀጥል፣” “አስፈላጊ፣” “ደካማ”) ናቸው  
7. ሌሎች (19%፣ የተቀላቀሉ ስጋቶች፣ በአብዛኛው የተጠቀሙት ቃላት “የተገደበ፣ ህግ አስከባሪ የሌለው፣ ወጥ ያልሆነ፣ 
የተፈራረቀ፣ በቁጥጥር ስር ያለ፣ ተጓዥ መንገደኞች”) ናቸው  

b) በተጨማሪም፣ ሌሎች የሰፈር ነዋሪዎች፣ የነዋሪ ቤት እንግዶች፣ ወይም  የንግድ ቤት ደንበኞች የእነሱ ሕንፃ ላይ ቢያቆሙ 
እንደሚፈቅዱ መስማማታቸውን በደረጃ እንዲያስቀምጡ ተጠይቀው ነበር።  

i. ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ሁሉም መዋሪዎች የነዋሪዎች ጎብኚዎች በሕንፃቸው ላይ እንዲያቆሙ ቀላል መሆን 
አለበት ብለዋል፣ ሁለት ሦስተኛ ሰዎች ደግሞ በአቅራቢያው የሚገኙ መንገዶች ላይ የሚኖሩ ሰዎች በሕንፃቸው 
ላይ ማቆም መቻል አለባቸው ብለዋል።  

ii. ከተሳታፊዎቹ ግማሽ የሚያህሉት ደግሞ የሚኖሩበት ሕንፃ ላይ ማቆም እንዲችሉ በአቅራቢያው የሚገኙ የንግድ 
ተቋማት ቀላል ይሆናል ብለው እንደሚያስቡ ተናግረዋል።  

o ተሳታፊዎች ተጨማሪ የአስተያየት መስጫ ክፍል ውስጥ በመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ ተጨማሪ አስተያየቶችን አቅርበዋል። ከ 968 ነፃ-
ምላሽ የሚሰጡ አስተያየቶች ውስጥ፣ ሠራተኖቻችን በስዕል 5 ላይ የሚታዩትን 10 ዋና ጉዳዮችን ለይተዋል (ማስታወሻ፦ ከአንድ ርእስ 
በላይ አንድ አስተያየት ሊቀርብ ይችላል)።  

o እንደ ቤቱ ዓይነት ተጨማሪ አስተያየቶችን ማሰራጨት እንደ ሁሉም ተሳታፊዎች ስርጭት አስተያየት መስጫ ቅጽ አይነት ነው (ስዕል 
4)።  

 
 

ስዕል 4፦ ከአስተያየት መስጫ ቅጽ ጥያቄ 10 
አብዛኛዎቹ ተሳታፊዎች በነጠላ-ቤተሰብ፣ የተነጣጠሉ ቤቶች፣ በመቀጠል ደግሞ ኮንዶሚኒየም፣ እና ታውንሆምስ ላይ እንደሚኖሩ ይናገራሉ። 

24.80%

1.80%

58.10%

15.30%

ከሚከተሉት ቤቶች ውስጥ አንዱ የእርስዎን ቤት በደንብ የሚገልጸው የቱ 
ነው?

ኮንዶሚንየም ወይም አፓርትመንት

ሌላ (እባክዎን ይጥቀሱት)

ነጠላ ቤተሰብ፣ የተነጣጠሉ ቤቶች

ታውንሆም፣ ከሌሎች ቤቶች ጋር የተያያዙ
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የጽሁፍ ምላሽ አስተያየቶች ናሙናዎች 
ይሄ ማጠቃለያ በአስተያየት መስጫ ቅጹ በኩል የተሰጡትን የጽሁፍ ምላሽ አስተያየቶች ውስጥ የታዩትን ፍሬ ሐሳቦች ማጠቃለያ ያቀርባል። 

በ የበጋ 2018 ዳሰሳ ጥናት ምላሾች ሰነድ ላይ የሚገኙት ሁሉም አስተያየቶች የተሟላ ዝርዝር ይገኛል። 

A. አብዛኛዎቹ አስተያየቶች የሚያያዙት ከነዋሪ መኪና ማቆሚያ ፈቃድ (አርፒፒ) መርሀግብር ነው፣ እና አብዛኛዎቹ መኪና ለማቆም 
የሚፈቀድላቸውን/የሚከለከሉ ተጠቃሚዎችን ዓይነት በተመለከተ የ ፍትሃዊነት እና ማግለል አመለካከቶች ጋር ይዛመዳሉ። 

 
“በመንገዶች ላይ ከመኪና ማቆም ሌሎችን ለመከላከል በእነዚህ ሰፈሮች ላይ የመንገድ ላይ መኪና ማቆምን ብዙ ሰፈሮች 
"ወደ ግል ይዞታ ማዘዋወራቸውን” በጣም አስልቺ እንደሆነ አግኝቼዋለሁኝ። የምኖረው አርሊንግተን ውስጥ ነው እና 
ለእነዚህ መንገዶች ክፍያ እፈጽማለሁኝም! አንዳንድ ሰፈሮች ውስጥ እጥረት እንዳለ ተረድቼአለሁኝ ነገር ግን ነዋሪ ያልሆኑ 
ሰዎችን ከቦታው ላይ ማገድ ተቀባይነት የለውም። በጣም ፍትሃዊ አይደለም። ከቤታቸው ወጥተው “እዚህ ነዋሪ ያልሆኑ 
ሰዎች እንዲመጡ አንፈልግም የሚሉ ጎረቤቶች አሉኝ። ሰፈራችን አካባቢ አትምጣ። በአርሊንግተን ውስጥ ያንን 
አልጠበኩም!” 
 
“የቤት ባለቤቶች የመጀመሪያውን መጎንጨት ዕድል ማግኘት አለባቸው እና ከቤታቸው ፊትለፊት ማቆም መቻል አለባቸው። 
በፈቃድ መኪና ማቆም አስፈላጊ ነው፣ እየከፈልንበት ነው፣ እንደ ቤት ባለቤትነታችን።”  
 
“በእኛ ሰፈር ውስጥ የሚያጋጥመን ችግር አንዳንድ ቤተሰቦች ከሁለት በላይ የግል መኪናዎች አሏቸው። አንድ ቤተሰብ 2,3, 
ወይም አንዳንድ ጊዜ ላይ 4 መኪናዎች እንኳን የሚያቆሙ ቢሆንም፣ ይሄ ከቤተሰቡ ተገቢ ድርሻ ላይ የበለጠውን ይወስዳል። 
ለሁሉም ሌሎች ነዋሪዎች እንደዚሁም እንግዶች ተጨማሪ ቦታ መንገዶች ላይ አንድ የግል ተሽከርካሪ እንዲያቆሙ ብቻ 
ነዋሪዎች ይፈቀድላቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ነዋሪዎች ለጀልባ ወይም ሌሎች ትላልቅ ነገሮችን ለማስቀመጥ መንገዳቸውን 
ይጠቀሙበታል፣ ነገር ግን ይሄ ለሌሎች ፍትሃዊ ያልሆነውን፣ በአብዛኛው ከአንድ ተሽከርካሪ በላይ የተወሰነ የመንገድ ላይ 
መኪና ማቆሚያዎችን ይጠቀማሉ ማለት ነው።  

 
B. ሌሎች የ አርፒፒ-ተያያዥ ፍሬ ሐሳቦች ከ ሕግ ማስከበር እና የጎብኚ መኪና ማቆም፣ አንዳንዶቹን የተጠቀሱት ችግሮች ሊያስቀሩ 

የሚችሉ የመርሀግብሩ ለውጦች ላይ አስትያየቶችን ሊሰጡ ነበሩ። 
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አርፒፒ የመኪና 
ማቆሚያ 
እጥረት

ወጪዎች ፍትሃዊነት 
ችግር

የጎብኚዎች 
መኪና ማቆም

የሕዝብ 
ትራንስፖርት 

እና 
ብስክሌቶች

ሕግ ማስከበር ደህንነት የጣቢያ-ላይ 
ማቆም

ወጣ ያሉ 
አመለካከቶች

የአ
ስ
ተ

ያ
የቶ

ች
ቁ
ጥ

ር

Axis Title

ተጨማሪ አስተያየቶች

አርፒፒ የመኪና ማቆሚያ እጥረት ወጪዎች

ፍትሃዊነት ችግር የጎብኚዎች መኪና ማቆም የሕዝብ ትራንስፖርት እና ብስክሌቶች

ሕግ ማስከበር ደህንነት የጣቢያ-ላይ ማቆም

ወጣ ያሉ አመለካከቶች

ስዕል 5፦ ከአስተያየት መስጫ ቅጽ ጥያቄ 13 
ከ 968 ነፃ-ምልሽ አስየታየቶች ውስጥ፣ አብዛኛዎቹ የሚዛመዱት ከአርፒፒ ጋር ነው ነገር ግን ሁሉም ማለት ይቻላል ከአንድ ጉዳይ በላይ 
ይዛመዳሉ፣ ለምሳሌ የአርፒፒ ብቁነት መስፈርት ስጋቶች ከፍትሃዊነት እና እኩልነት ጋር የሚያያዙት፣ ወይም አርፒፒ የመኪና ማቆሚያ ችግሮች 
የህግ ማስከበር ጉዳይ ጋር የሚያያዙት (ለዝርዝሩ ከታች ያሉትን ክፍት-ጥያቄ አስተያየቶች ይመልከቱ)። 

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2019/01/RPP_Comment-Form_Additional-Comments_Summer-2018.pdf


5 
 

“የእኛ ቤት ፊትለፊት (በዞን የተከፋፈለ ነው) ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች መኪና የማቆም ከፍተኛ ችግር አለብን፣ ይባስ ብሎ ቢያንስ 
በወር አንዴ መተላለፊያ መንገዳችንን ይዘጋሉ። ሆሊደይ ኢን (የመኪና ማቆሚያ ገራጅ አለው) የሚገኘው መንገድ አቁርጦ 
የሚቀመጡ ሰዎችን ጨምሮ፣ አብዛኛው ጊዜ ላይ፣ በአንድ ጊዜ ላይ መኪናዎች እዚያ እንዲቆሙ ይደረጋሉ። ሌላኛው ችግር 
ቤታችንን ፊትለፊት ስራ የፈቱ እና መኪናዎች ውስጥ የሚያሸልቡ ሰዎች ናቸው (ይሄ ትዕግስት የሚያሳጣ እና ለእኔ ደህንነት 
እንዳይሰማኝ የማይደርግ ነው)። የመኪና ማቆሚያ ህግ አስከባሪዎችን በሳምንት አንድ ጊዜ እንጠራለን፣ ነገር ግን መደበኛ 
ቁጥጥሮች የሉም። የመኪና ማቆሚያው ችግር መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ ቤታችንን እንድንሸጥ እየገፋፋን ነው።”  

 
“ባቡር ጣቢያ አጠገብ የሚገኙ ነዋሪዎች የፈቃድ መስፈርቶችን ማራዘም ይኖርባቸዋል። ዞን 8 በጣም ትልቅ ነው እና ምንም 
ትርጉም አይሰጥም። ባሊስተን ሜትሮ አቅራቢያ ጨርሶ የማይኖሩ ሰዎች ነገር ግን ዞን 8 ላይ ከሥራ ከሜትሮ ለሚወጡ 
ሰዎች በሕጋዊ መንገድ ቦታ ይይዛሉ ይሄ ነዋሪዎች ክፍት ቦታዎችን ለማግኘት ሕንፃዎቹን እንዲሽከረከሩ አድርጓል። ጠዋት 
ላይ ተመሳሳይ አሽከርካሪዎች መኪና ሳይቆሙ እና ወደ ፋይርፋክስ መኪና መንገድ ሲያመሩ ተመልክቼአለሁኝ ይሄ በሰፈር 
ውስጥ አይኖሩም ብዬ እንዳስብ አድርጓኛል። ከሰዓት 5 ሰዓት ላይ፣ ቦታዎቹ ክፍት ናቸው ይሄ ሰዎቹ እዚህ አይኖሩም ብዬ 
እንዳምን አድርጎኛል ወይም የመኪና ማቆሚያ ካርዶችን በህገ ወጥ መልኩ እየተሰጣቸው ነው። ነዋሪዎች ቤታቸው አቅራቢያ 
ማቆም እንዲችሉ ይሄንን ሕግ እንዴት ማስከበር እንደሚቻል አላውቅም።”  
 
“የአሁኑ የፈቃድ ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ቀኑን ሙሉ የተጓዥ መንገደኞችን መኪና ማቆምን ይኑር ብል ተቃውሞ 

ይደርስብኛል፣ ነገር ግን ሰዎች አቅራቢያው የሚገኙ ሱቆች ላይ መሄድ እንዲችሉ የ2-ሰዓት የመኪና ማቆም ፈቃድ ቢፈቀድ 
ምክንያታዊ ይሆናል ብዬ አምናለሁኝ። የፈቃድ ሥርዓት በማንኛውም ዓይነት መንገድ ነጥብ የሌለው ነው ምክንያቱም ብዙ 

ቤቶች ለነጠላ ቤቶች 3+ መኪናዎች ፈቃድ አሉት። “  

 
C. ጥቂት ተሳታፊዎች ስለ አርፒፒ መርሀግብር ግምገማ ሂደት የመርሀግብሩን መበተን ያመጣል በማለት ይሰጋሉ። የመርሀግብሩን 

ማጥፋት ለማጤን የካውንቲው ሠራተኞች መመሪያ አልተሰጣቸው። ይሄ ስጋት እንደ የወደፊቱ የተሳትፎ ጥረቶች አካል መታየት 
አለበት  

 
“የነዋሪዎች የመኪና ማቆም ፈቃድ ስርዓት ነዋሪዎችን ከቢሮ እና ከንግድ መኪና ማቆሚያ ዓላማ ይከላከላል እና የነዋሪዎች 

ሰፈር ጥራትን መጠበቅ ላይ አስተዋጽዖ አለው! ጥበቃው እንዳለ ይሁን።  የንግድ ሕንፃዎች (CB) ከገንቢዎች፣ ንግድ ሱቆች 
እና ችርቻሮ መሸጫ ቦታዎች አነስተኛ የመኪና ማቆሚያ እያስፈለጋቸው ነበር።  ወጪዎቻቸውን በከፍተኛ ሁኔታ 
ይቀንስላቸዋል እና ሌሎችን ዓላማዎች ለማሳካት ያስችላቸዋል። እሺ፣ ሆኖም የመኖሪያ ሰፈሮች የአኗኗር ደረጃቸውን 
በመሸርሸር የእነሱን ዓላማ ለማሳከት አሁን ለመጠየቅ ማሰብን ግን እንዳታስቡት። ይሄ ከንግድ ተቋማት ወደ ነዋሪዎች 

ወጪን ማስተላለፍ ነው! ይሄንን ዓይነት ስርዓት መቀጠል አለበት እየሰራ ስለሆነ!” 

 “እኔ ሁሉም የዞን ክፍፍል የማስወገድ ሐሳብን በከፍተኛ ደረጃ እቃወማለሁኝ። በአቅራቢያው በሚገኙ የንግድ ተቋማት ጋር 

የሚመጡት ተጓዥ መንገደኞች ወዘተ ሲባል በአንድ ጊዜ የረጅም-ጊዜ የመኪና ማቆሚያ ሽኩቻ የተነሳ በነጠላ ቤተሰብ 
መኖሪያ ቤቶች ላይ የሚኖሩ ሰዎች ከአሁን ወዲያ ቤታቸው አቅራቢያ መኪና ማቆም እንዳይችሉ ማድረግ ፍትሃዊ አይደለም። 

[…]”  

D. ከአርፒፒ ሌላ፣ አብዛኛዎቹ ምላሾች የሚዛመዱት ከመኪና ማቆሚያ ማግኘት ጋር ነው። እንደ ቀድሞው ባለሶስት-ቃል ምላሽ 
ጥያቄ መሰረት፣ አብዛኛዎቹ ሰዎች የመኪና ማቆሚያ ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ በተለይ የንግድ ተቋማት አቅራቢያ። የ እጥረት 
አመለካከት ከመኪና ማቆሚያ ወጪዎች ጋርም ይያያዛሉ። 

 “ሱቆች አቅራቢያ የመኪና ማቆሚያ እጥረት ስላለ አርሊንግተን ውስጥ በጣም አነስተኛ የችርቻሮ ንግድ እከናውናለሁኝ።  
የጥገና እና የአገልግሎት አቅራቢዎችን ቀጠሮ ማስያዝ ቅዥት ነው ምክንያቱም ለእነሱ መኪና የሚያቆሙበት ምንም ቦታ 
የለም።” 

 
እዛ በጣም አነስተኛ የመኪና መታጠፊያ ማቆሚያ አለ። እኔ ጋርጅ ሆነ የመኪና መንገድ የለኝም። የ [እኛ] ኩል-ደ-ሳክ ላይ 
ስድስት ቦታዎች አሉ ሰዎች ከአንድ በላይ መኪና ስላላቸው እና አነስተኛ የመታጠፊያ የመኪና ማቆሚያ ስላለ እዛ ማቆም 
አልችልም። ከቤቴ ጀርባ ማቆም ያስፈልገኛል […]። ማህበረሰቡ በ1970ቹ በሚመሰረትበት ጊዜ፣ ብዙ ሰዎች አንድ መኪና 
ብቻ አላቸው። መኪና ማቆም በጣም እጥረት ነበር!” 

 
 የሕዝብ ትራንስፖርት የማይገኝበት ወይም የማይመችበት ከነጠላ ቤተሰብ የነዋሪ  ሰፈሮች ውጪ ለምንኖረው ለእኛ አይነቱ፣ 
ወደ ንግድ ተቋም ለመገበያየት እየነዱ መሄድ ወዘተ እና በተለይ ጥቂት የሕዝብ ማቆሚያ ሥፍራዎች ሲኖሩ ወይም ውድ 

በሚሆኑበት ጊዜ፣ በሚገድብ ፈቃድ የተነሳ በመንገዶች ላይ ለማቆም መሞከር በጣም አሰልቺ ነው።” 
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E. ስለ ጎብኚዎች መኪና ማቆም በምንወያይበት ጊዜ፣ አብዛኛዎቹ ምላሽ ሰጪዎች የግል መኖሪያ የመኪና ማቆሚያ ላይ ገለፃ 

አድርገዋል እና 2/3 የሚሆኑት አስተያየቶች ከአርፒፒ ጋር ይዛመዳሉ። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ማቆም ለማን መፈቀድ አለበት 
የሚለው ጋር በተያያዘ በሚነሱ አለመግባባቶች የተነሳ በጎረቤቶች እሰጣገባን ጨምሮ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን እጥረት ጋር 
በዋናነት እየተገናኙ ያሉት፣ መኪና ለማቆም ጎብኚዎች የሚገኙትን ችግር ሁሉም ምላሽ ሰጪዎች ተናግረዋል ማለት ይቻላል። 

“እኔ የምኖረው መጨናነቅ ያለበት የንግድ መተላለፊያ አቅራቢያ ነው። የእኔ ቦታ ላይ እንግዶች መኪና የማቆም ችግር 
አለባቸው፣ የእኔ ቤት አቅራቢያ ላይ የመኪና ማቆሚያ ገደብ እንዲደረግ ድጋፌን እሰጣለሁኝ።  
 
“የመኪና ማቆሚያ ማግኘት በተግባር የሚሰራው ሰዎች ሕግ የሚያከብሩ ሲሆን ብቻ ነው።  የእኔ ቤት ፊትለፊት ማቆምን 

ዋጋ እሰጣለሁኝ እና ጎረቤቶቼ ( የእነሱ ጎብኚዎች) የራሳቸው ቤት ፊት ለፊት ይልቅ የእኔ ቤት ፊት ለፊት ሲያቆሙ ጊዜ በጣም 
እንደምናደድ ለመናዘዝ እፈልጋለሁኝ።  የእኔ ሰፈር ውስጥ የሚገኙትን ብዙ ቤቶች ጋራጅ የላቸውም፣ ግሮሰሪዎችን እና 
ልጆቻችን ለማውረድ እንድንችል ቤታችን አቅራቢያ የሚገኘው መንገድ ላይ ማቆም የመቻላችን ጉዳይ ወሳኝ ነገር ነው።  

“ከበቂ በላይ ያለ ሰለሚመስል፣ ስለ መኪና ማቆሚያ በጣም ተጨንቄ አላውቅም ነበር። ቀን ላይ፣ በጣም ብዙ ባለመጨነቄ 

እቀጥላለሁኝ። ባለፉት 2-3 ዓመታት ውስጥ፣ የእኛ መንገድ ላይ መኪና ማቆም በጣም የተወሰነ እየሆነ እንዳለ 
ተመልክቼአለሁኝ። የጎረቤቶችን መኪና አስታውሳለሁኝ፣ ነገር ግን በጣም ብዙ አዲስ ሚስጥራዊ መኪናዎች የሉም። 
መንገዱን አቋርጦ የሚገኙት አፓርትመንቶች አዲስ ሕንፃዎች እና ንግድ ተቋማትን ላይ ዝቅተኛ ገቢ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ 

ጋር በተያያዘ፣ ጎብኚዎች ከአሁን ወዲያ መኪና ማቆሚያ ሥፍራ አያገኙም ብዬ እሰጋለሁኝ። በጣም ተጨንቄአለሁኝ።”  

 

F. እንደ የሕዝብ መጓጓዣ እና ብስክሌቶች ጭብጥ ጋር የተነሱ ሐሳቦች የሚያመለክቱት የብስክሌት ማከማቻዎች ተከላ ጋር የተነሳ 
አንዳንድ ሰዎች የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ እንደሚቀንስ፣ እና ዝቅተኛ የመኪና መጠቀምን ለማበረታታት የአውቶብስ አገልግሎቶች 
በቂ እንዳልሆኑ ይናገራሉ።  ሆኖም ግን፣ ሌሎች የመንቀሳቀሻ አማራጮችን ጥቅም ለማስቀደም አንዳንዶች ዝቅተኛ የመኪና 
ማቆሚያ ቦታን ያበረታታሉ። 

 
“የብስክሌት መንገዶቹ ቦታውን እየተቆጣጠሩት ይገኛሉ እና አርሊንግተን ለመኪና ምቹ እንዳትሆን እያደረገ ነው።  ያለ 

ሄልሜት ብስክሌት መንዳትን የሚጻረሩ ህጎች የሌሉ ከሆነ፣ መኖር አለባቸው።”  

 “ልክ እንደ ፔንታገን ሲቲ የመሳሰሉ ቦታዎች ላይ ቁጥራቸው እየቀነሱ የመጡ መኪና ማቆሚያ ሥፍራዎች የተነሳ ያለምንም 
ቀላል የሜትሮ ጣቢያ መዳረሻ የካውንቲው ዌስተርን ኢጅ ነዋሪዎች እየተጎዱ ነው።  የምሽት ጊዜ የአውቶብስ አገልግሎት 
ብዛት ማነስ ከዳውንታውን እስከ መዳረሻ መጨረሻ ላይ ያለውን የጉዞ ጊዜ ይጨምራሉ እና በምሽት ላይ ከአውቶብስ 
ማቆሚያው በእግር መጓዝን ይጠይቃሉ። በሜትሮ ጣቢያ ላይ መኪና ማቆም በከፍተኛ ደረጃ የጉዞ ሰዓትን ይቀንሳል።”  
 
 “የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ አስተማማኝ ያልሆነ እና በጣም ከባቢን የሚበክል የመጓጓዣ ዘዴን 
ያበረታታል። እንደ ማህበረሰብ በእሱ ላይ ያለንን ጥገኝነት መቀነስ አለብን እና አማራጭ የትራንስፖርት ዘዴዎችን 
ማበረታታት አለብን በተለይ የሚያንቀሳቅስ መጓጓዣን። ሰፋፊ የእግርኛ መንገድ እና የመንገድ ላይ የብስክሌቶች መንገድ ንቁ 
መጓጓዣን በጣም አዋጪ አማራጭ ያደርጋል፣ እና የመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታን አጠቃቀም የበለጠ ውጤታማ 
ያደርጋል። ይሄንን የምለው እንደ መኪና ያለው ሰው ነው፣ ነገር ግን በተቻለን መጠን አልፎ አልፎ እጠቀምበታለሁኝ፣ 

ለተወሰኑ ጉዞዎች ሌላ ምንም ዓይነት መንገድ መውሰድ አልችልም (የአገር ውስጥ የገጠር ጉዞ)።  የካውንቲው የመኪና 

ማቆሚያ ውይይት ላይ ስለ አበረክቱት አስተዋጽዖ እናመሰግኖታለን። ካውንቲው እየሰራ ባለው ነገር ደስተኛ ነኝ። “  

 

 

 

G. ሕግ ማስከበር አብዛኛዎቹ አስተያየቶች ላይ በቂ እንዳልሆነ ተገልጿል፣ በተለይ አርፒፒ ቦታዎች ላይ (እስከ ¾ ምላሾች)፣ 
የሚያተኩሩት በአብዛኛው ሕገወጥ፣ የረጅም ጊዜ፣ እና የንግድ ተቋማት መኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ ናቸው።  

“እኔ የምኖረው የመኪና ማቆሚያ ዞን 1A ላይ ነው። ብዙ የችርቻሮ ሸማቾች የሚያቆሙት ያለምንም ቅጣት ዞን 1A  ላይ 
የተዘጋጁት ቦታዎች ላይ ነው። የፈቃዶች ሕግ ማስከበር የበለጠ ሲሰራበት ማየት እፈልጋለሁኝ። የሞተር ብስክሌቶቹ የነዋሪ 

በዞን የተከፋፈሉ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ያለምንም ፍቃድ ማቆም እንዲችሉ በመደረጉ ደስተኛ ነኝ።”  



7 
 

 “የፈቃድ መኪና ማቆሚያ ሕግ በሁሉም ሰዓት ላይ በዞን መቀመጥ አለበት። የሁለት-ሰዓቱ የተወሰነ መኪና ማቆሚያ ጊዜ 
ለመተግበር ያስቸግራል ምክንያቱም የመኪና ማቆሚያ ሕግ አስከባሪዎች ሁለት ጉብኝቶች ስለሚወስድባቸው እና 
በአብዛኛው ደግሞ አይተገበርም። አንድ ሰፈር በዞን ከተከፈለ ሁሉም በዞን ብቻ መከፈል አለበት። እንደዚሁም፣ በዞን 
የመኪና ማቆም ላይ ክፍያ የመፈጸም አሰራር አገር አቀፍ ደረጃ የሚተገበር መሆን አለበት። በማንኛውም ጊዜ ላይ ማንኛውም 
ዞን ላይ። “ 
 
“[…]በእርግጥ፣ ፖሊሲውን የምንቀይር ከሆነ ልናስፈጽመው ይገባል፣ በተለይ ዋና የንግድ ተቋማት አካባቢዎች ላይ 3 
ሕንፃዎች ክልል ውስጥ። የአርቢ ኮሪደር ላይ ሙሉ ለሙሉ በማተኮር፣ ኮሎምቢያ ፓይክ እና ሌሎች የክፍያ ቦታዎች ላይ፣ 
ካውንቲው የሕግ ማስከበር አስፈላጊነትን ችላ ብሎታል።  እባካችሁ እያንዳንዱ ነጠላ መንገድ ላይ ሜትሮችን ሳታስቀምጡ 
አንዳንድ ስሜት የሚሰጡ ለውጦችን አድርጉ።  

H. ደህንነት ጋር ያላቸውን ስጋት የሚገልጹ ምላሾች እንደ ጠባብ መንገዶች ላይ በሁለቱም ጎን ማቆም ወይም አንግል የተደረገ የመኪና 
ማቆሚያ የመሳሰሉት ላይ፣ የቀረቡትን የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ዓይነት እና አካባቢ ላይ ትኩረት ያደረጉ ይመስላል። አንዳንድ 
አስተያየቶች አርፒፒ መርሀግብር በሰፈር ውስጥ ደህንነትን የማስፈኛ ዘዴ አድርገው ይቆጥሩታል። 

 
 “ለነጂዎች ጠባብ መንገድ ሁለት ዳርቻዎች ላይ መኪና ማቆም በጣም አስቸጋሪ ነው። “ 

 “[…] በመቀጠል፣ ቦርዱ መንገዶቹን እንዲጠቡ አድርጓል እና መኪናዎቹ በጣም ትላልቅ ስለሆኑ የመኪና ማቆሚያ መንገዱ 
ላይ ቦታው አይበቃቸውም እና የብስክሌት ቦታዎቹን ይሰርቃሉ። የመኪና ማቆሚያ ቦታን በመቀነስ፣ ቦርዱ ብዙ መንገዶችን 
አጥብቧል። በአንድ አጋጣሚ፣ ሰፈር አቅራቢያ ምንም ዓይነት ማስታወሻ ሳይሰጥ፣ አንድ ሙሉ መንገድን አስወግደዋል። 

እንደዚሁም ቦርዱ እነዚህ ቦታዎች ላይ የብስክሌት ማጋራት ብስክሌቶችን ለማስቀመጥ ቦታዎችን ሰጥተዋል።”  

“[…] በዞን መከፋፈልን እንድትቀጥሉበት እበረታታቹሀለው። የእኛ ሕንፃ ዓይነት ታዳጊ ልጆች ላላቸው ወላጆች፣ ረጅም 
መንገድ የመጓዝ አቅም ለሌላቸው ዕድሚያቸው ለገፋ ሰዎች እና ለአካለስንኩላን ነዋሪዎች የደህንነት ጉዳይ ነው።  እንደ 
አሌክሳንድሪያ ዓይነት የተቀየረ በዞን የተከፈለ ስርዓትን ብንጠቀምም እንኳን፣ ለነዋሪዎች በዞን የተከፋፈለ መኪና ማቆሚያ 

ሥፍራ ነገር ግን ለጎብኚዎች የ 2 ሰዓት ማቆም መፍቀድ የመኪና ማቆሚያ ማግኘትን ችግር በከፍተኛ ደረጃ ይቀርፋል።”  

I. የተሰጡት ምላሾች እንደዚሁም ስለ በጣቢያ-ላይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ አቅርቦት ጭምር ላይ ትኩረት ሰጥተዋል፣  ወይም 
ስላሉት እጥረቶቹ። 

 
 “ለትምህርት ቤቶች፣ ንግድ ተቋማት፣ ወዘተ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ወዘተ የነዋሪዎች ሰፈር ውስጥ ማለፍ የለባቸውም።  
ከፍተኛ ቁመት ያላቸው ሕንፃዎች ላይ የመኪና ሥፍራን መቀነስ የመኖሪያ ቦታ ላይ ማቆም ላይ ያመራል።  የተወሰነ የመኪና 

ማቆሚያ ያላቸው ኮንዶሚኔሞች እና አፓርትመንቶች ተዛማጅ ሰፈሮች ላይ መሄድ የለባቸውም።”  

 “አፓርትመንቶች እና ኮንዶሚኔሞች ነዋሪዎችን የሚያስከፍሉ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎችን ማዘጋጀታው ሊገባኝ 
አልቻለም፣ እና ወጪውን ለመቀነስ ነዋሪዎች የመንገድ መኪና ማቆሚያን ብቻ ይጠቀማሉ።  ስለዚህ ገንቢዎች ከብዛት ገንዘብ 
ያገኛሉ እና ቅጥር ግቢዎቹ አጠገብ ላይ የሚገኙት መንገዶች ከመጠን በላይ በመጨናነቅ ነጠላ ቤተሰብ ያላቸው ቤቶች ደግሞ 

ወጪውን እንዲከፍሉ ይደረጋሉ።[…]”።  

 “የእኛ ሕንፃ [] የመንገድ ላይ መኪና ማቆምን ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ የሚጨምሩ ብዙ አዲስ ግንባታዎችን ይመለከታሉ። 

ነገር ግን ምሽት ላይ እና ሳምንቱ መጨረሻ ላይ የሚገኙ የመንገድ-ላይ ገደቦች አይጀመሩም። እነዚህ ገደቦች እንዲተገበሩ 

እንፈልጋለን በዚህም የተነሳ ሰዎች ማታ ላይ መኪና ማቆም ይችላሉ፣ በተለይ በጣም የተወሰነ የመንገድ-ውጪ የመኪና 

ማቆሚያ አማራጭ ያላቸው ግንባታዎች (ልክ በእኛ ሰፈር ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ) ላይ።”  

 

J. ከዋናዎቹ 10 ርእስ ጉዳዮች በተጨማሪ፣ አንዳንድ አስተያየቶች የሚያያዙት ከ (1) በነጠላ ቤተሰብ፣ የተነጣጠሉ ቤቶች ውስጥ 
እንደሚኖሩ በተናገሩት ተሳታፊዎች የተሰጡ ሁሉም የትምህርት ቤት ሠራተኞች/ወላጆች/ዝግጅት ወቅት መኪና ማቆሚያ 
አስተያየቶች (35 አስተያየቶች)፣ እና (2) የመኪና ማቆሚያ ሜትር ስጋቶች፣ አዋቂ ግለሰቦች ነፃ የመኪና ማቆሚያ ክፍያ እስከ 
ሜትር በሰዓት እና የክፍያ መጠን ለውጦችን የሚፈልጉትን ጨምሮ። 
 

የትምህርት ቤት 
“እዚህ ስገባ ጊዜ፣ የመንገድ ላይ መኪና ማቆም ችግር አልነበረም።  ከዛም ካውንቲው እና የትምህርት ቤቱ ቦርድ 
በአቅራቢያው ላይ የሚገኙ ፓርኮች እና ትምህርት ቤቶች ላይ ማቀድ አልተሳካላቸውም፣ በዚህ የተነሳ የእኔ ሰፈር ላይ የመኪና 
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ማቆሚያ ፈቃድ አስፈልጓል።  ከዛም እኔ ለእሱ እንድከፍል የሚያደርግ ድፍረቱ አላችሁ፣ ምክንያቱም ግልጽ እንደሆነው እኔ 
ብቻ ነኝ  ከዚህ ተጠቃሚ የምሆነው። ካውንቲው አዲስ ንግድ ተቋማት እና መኖሪያ ቤቶች (የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ የቡና 
ቤት ወንበር የሚያመጣውን ያህል የግብር ገንዘብ ስለማያመጣ) ገንቢዎች የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ እንዲያዘጋጁ መጠየቅ 
ላይ ያለባቸውን ችግር ቀጥለውበታል፣ እና አሁን በግልጽ የሰፈሩ መንገድ ላይ ጫና የሚያዳርጉ የመኪና ማቆምን ለመፍቀድ 
አዲስ ፖሊሲ እንደሚያስፈልግ ያምናሉ፣ ይሄ የካውንቲው የተነጠሉ ቤቶች ነዋሪዎች የአኗናር ዘይቤ ልቀት ላይ ጦርነት 
ማወጁን ቀጥሎበታል።  እባካችሁ፣ ሁላችሁም፣ ወደ ፖርትላንድ ተንቀሳቀሱ እና እኛን ብቻችንን ተውን።”  
 
ምንም እንኳን የእኔ ሰፈር ውስጥ መኪና ማቆም ችግር ባይሆንም፣ ቲጄኤምኤስ ላይ ለአስተማሪዎች መኪና ማቆሚያ 
አስቀያሚ ነው።  ቲጄኤምኤስ አጠገብ የሚገኘው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተገነባ እያለ፣ ለአስተማሪዎች ብቻ 
የሚፈቀድ  2nd Street (ሰከንድ መንገድ) ሁለቱም ጎን ላይ ሁሉም የመኪና ማቆሚያዎች የሚደረግበት ቦታ ካውንቲው 
ማዘጋጀት አለበት።  እኔ የማስተምረው ቲጄኤምኤስ ውስጥ ነው፣ እና ሁልጊዜ ቀኑ የሚጀመረው እንዴት መኪና ማቆሚያ 
አገኛለሁኝ በሚል ጭንቀት ነው።  ሌላኛውን ዓመት የመኪና ማቆሚያ ችግርን ለማየት እየፈለኩኝ አይደለም። 
 
“የኔ ቤተሰብ ሁኔታ ተቀባይነት ባለው ሁኔታ የተለየ ነው። የምንኖረው ከአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤት በቀጥታ 
አቋርጠን የምናገኘው መንገድ ላይ ሲሆን በቂ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ የለም (እንደሚታወቀው ትምህርት ቤቱ ከዚህ ቀደም 
በአቅራቢያው ከሚገኙ ንግድ ተቋማት የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንደተከራየ እና በጣም ከፍተኛ ደረጃ የመንገድ መኪና 
ማቆሚያ ይጠቀማል)። በ 1961 ስለተገነባ፣ የኔ ቤት የመኪና መንገድ የለውም። የነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ 
መርሀግብር ባይተገበር ኖሮ ትምህርት ቤት በሚከፈተበት በማንኛውም ቀን ላይ ወይም ትምህርት ቤት ዝግጀት በሚኖርበት 
ሰዓት 5 ቤቶች ያሉበት መንገድ ላይ የእኔ ጎረቤቶች እና የእኔ ባል በእኛ መውጪያ የሌለው ቅርቃር ውስጥ የመኪና ማቆሚያ 
አያገኙም። በዚህም የተነሳ ለዚህ መርሀግብር ቀጣይነት በከፍተኛ ደረጃ ድምፄን አሰማለሁኝ።  

 
የመኪና ማቆሚያ ሜትር 
“በተወሰኑ ገቢዎች የተነሳ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አዛውንት ሰዎች ተግባራትን መፈጸም አልቻሉም።  አዛውንቶች ነፃ የመኪና 
ማቆሚያ ሥፍራ እንጂ የመኪና ማቆሚያ ሜትሮች አያስፈልጋቸውም።  

 
“የመኪና ማቆሚያ ሜትር ማስከፈል ከሰዓት 6 በኋላ ያላለፈ መሆን አለበት።”  

 
“ከሰኞ እስከ ቅዳሜ እስከ ከሰዓት 6 ሰዓት ድረስ መክፈል ችግር የለውም።  የክፍያ የመኪና ማቆሚያ ሰዓቶችን ማራዘምን 

እቃወማለሁኝ።”  
 

K. ከአስተያየቶች ሰባት በመቶ (67 አስተያየቶች) የሚሆኑት፣ እስካሁን የተጠቀሱት ጭብጥ ሐሳቦች ጋር አይዛመዱም እና በአንድ 
ላይ ሊመደቡ አልቻሉም። 

 
 “የሚቻል ከሆነ እኔ በእግር መጓዝ ላይ አምናለሁኝ፣ ነገር ግን አንዳንዴ የማይቻል ነው።  እኔ ዕድሜዬ 74 ዓመቴ ነው እና 
የራሳቸው መኖሪያ ቤት ውስጥ መኖራቸውን መቀጠል ለሚፈልጉ አዛውንቶች ሁኔታ የበለጠ ከግምት ውስጥ ማስገባት ቢኖር 

ደስ ይለኛል።”  

“ለአርሊንግተን ነዋሪዎች ቦታዎች ላይ የመጀመሪያዎቹ ዕቅዶች የመኪና ማቆሚያ የሚፈልጉ ከሦስት እስከ አራት መኪና 

ያላቸውን መኖሪያ ቤት አስቀድሞ እንዳላሰበባቸው ግልጽ ነው።”  

“አርሊንግተን ከተማ መንግስት ተጨማሪ ዕድገቶችን ሲያበረታታ ይመስላል፣ ብዙ ሰዎች እዚህ እየመጡ ነው፣ እና አርሊንግተንን 
መኪናዎችን እና የመኪና ማቆሚያን የማታበረታታ ትልቅ ከተማ 
 


