
የመኖሪያ ቤት አካባቢ መኪና ማቆም ፍቃድ ክለሳ፤ የነዋሪ ቤተሰቦች ዳሰሳ ጥናትና የጎዳና ላይ መኪና ማቆሚያ አጠቃቀምን የሚያሳዩ 
የጥናት .ውጤቶች አሁን ይፋ ሆነዋል። 

ባለፉት 10 አመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደውን የመኖሪያ ቤቶች የተፈቀደ የመኪና ማቆም ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ 
ይረዳው ዘንድ የአርሊንግተን ካውንቲ ፕሮግራሙን በተመለከተ ህዝቡ ያለውን አመለካከት ለመገንዘብ የተለያዩ ጥረቶችን አድርጓል። 
ለዚህም ይረዳ ዘንድ በ2018 በጸደይና የልግ ወራት መካከል ባሉት ጊዜያት የህዝብ መወያያ መድረኮችን በማዘጋጀት፤ በአጋጣሚ 
የሚፈጠሩ የተለያዩ ክስተቶችን በመጠቀም  እንዲሁም በኢንተርነት መረብ/ኦንላይን የዳሰሳ ጥናት በማድረግ ልዩ ልዩ ስራዎችን 
ሰርቷል። በጣም በቅርብ ጊዜም ካውንቲው የቤተሰብ ዳሰሳ ጥናት አድርጎ የሚከተሉትን ጉዳዮች መርምሯል፤ 

• በመኖሪያ ቤት የተፈቀደ የመኪና ማቆም ፕሮግራሙ ላይ ህዝቡ ያለውን ግንዛቤ፤ ተሳትፎ እንዲሁም አመለካከት 
መገምገም 

• የፕሮግራሙን የወደፊት እጣ ፈንታ በተመለከተ የነዋሪዎችን ምርጫ ማወቅ 
• የአጠቃላዩን የካውንቲውን ነዋሪዎች የሚወክሉ የተወሰኑ ወካይ የነዋሪዎች ቡድኖችን መርጦ ምላሻቸውን በማጠናቀር 

ከሌሎች ከተለያዩ ንኡስ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ማወዳደር   
• የአርሊንግተን ካውንቲ የአስተዳደር ቦርድ በጥናት ላይ የተመሰረቱ የፖሊሲ ውሳኔዎችን እንዲያስተላልፍ የሚረዱ 

የመረጃ ጥንቅሮችን ማቅረብ 

ይህ የዳሰሳ ጥናት ከዚህም ከዚያም በግምት ለተመረጡ 60,000 ቤተሰቦች ባለፈው የጸደይ ወቅት በፖስታ ተልኮ ነበር።  

የዳሰሳ ጥናቶቹ ዋና ዋና ውጤቶች 

 

የዳሰሳ ጥናቱን አወቃቀር/ዲዛይን፤ አሰትዳደርና አተገባበር እንዲሁም ውጤቶች በተመለከተ የበለጠ ለማወቅ፤
https://projects.arlingtonva.us/residential-permit-parking-rpp-review/ የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ።  

የጎዳናላይ መኪና ማቆሚያ አጠቃቀምን የሚያሳዩ ውጤቶች 

አርሊንግተን ካውንቲ በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ በተፈቀዱ የመኪና ማቆሚያ ቀጠናዎች ውስጥ እና ዙሪያ በሚገኙ ጎዳናዎች ላይ የመኪና 
ማቆሚያ ስፍራን ለማግኘት ምን ያህል ቀላል ወይንም ከባድ ነው የሚለውን ለመገንዘብ አቅዶ ሲሰራ ቆይቷል። በመሆኑም ካውንቲው 
በ2017 እና 2019 መካከል አማካሪዎችን በመቅጠር በካውንቲው ውስጥ ምን ያህል ለነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ ፕሮግራም ተሳታፊዎች 
ብቻ የተገደቡ የማቆሚያ ስፍራዎች እንዳሉ እንዲያጠና፤ እንዲሁም በአራት ለጥናት በተመረጡ አካባቢዎች ባጎዳናዎች ላይ የሚቆሙ 
መኪናዎችን የሚያሳይ ቆጠራ አስደርጎ ነበር። አራቱ የጥናት አካባቢዎች የተለያየ ባህሪ ያላቸው የመኖሪያ ሰፈሮች ሲሆኑ በውስጣቸው 
ለመኖሪያ ቤቶች የመኪና ማቆም ፕሮግራም የተገደቡ ጎዳናዎች ያሏባቸው፤ የፓርኪንግ ማስከፈያ ሜትሮች እና ሌሎችም ገደቦች 
የሚታዩባቸው ናቸው። እነዚህ መረጃዎች እንዴት እንደተሰበሰቡ በበለጠ ለማወቅና በቀን ውስጥ በእያንዳንዱ ብሎክ ያለውን የመኪና 
ማቆሚያ ስፍራና መጠን የሚያሳየውን የካርታዎች ስብስብ ለማየት: https://projects.arlingtonva.us/residential-permit-
parking-rpp-review/ የሚለውን ድረ-ገጽ ይመልከቱ። 

 

 

https://projects.arlingtonva.us/%E1%89%A0%E1%88%98%E1%8A%96%E1%88%AA%E1%8B%AB-%E1%8A%A0%E1%8A%AB%E1%89%A3%E1%89%A2-%E1%89%B0%E1%88%BD%E1%8A%A8%E1%88%AD%E1%8A%AB%E1%88%AA-%E1%88%9B%E1%89%86%E1%88%9A%E1%8B%AB-%E1%8D%88%E1%89%83
https://projects.arlingtonva.us/%E1%89%A0%E1%88%98%E1%8A%96%E1%88%AA%E1%8B%AB-%E1%8A%A0%E1%8A%AB%E1%89%A3%E1%89%A2-%E1%89%B0%E1%88%BD%E1%8A%A8%E1%88%AD%E1%8A%AB%E1%88%AA-%E1%88%9B%E1%89%86%E1%88%9A%E1%8B%AB-%E1%8D%88%E1%89%83
https://projects.arlingtonva.us/%E1%89%A0%E1%88%98%E1%8A%96%E1%88%AA%E1%8B%AB-%E1%8A%A0%E1%8A%AB%E1%89%A3%E1%89%A2-%E1%89%B0%E1%88%BD%E1%8A%A8%E1%88%AD%E1%8A%AB%E1%88%AA-%E1%88%9B%E1%89%86%E1%88%9A%E1%8B%AB-%E1%8D%88%E1%89%83
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2019/07/Survey-Results_Infographic_AMH_FINAL.pdf


ቀጣይ ስራዎች፤ 

• የካውንቲው ሰራተኞች ይህንን መረጃ ለካውንቲው አስተዳዳሪ ጽ/ቤት እና ቦርድ ያቀርባሉ።. 

• የካውንቲው ሰራተኞች በመጪው የበልግ ወቅት ከህዝቡ ጋር ተጨማሪ ግንኙነቶችን ያደርጋሉ።. 

 


