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ምዕራፍ 1
በመኖሪያ ቤቶች 

ላይ ለምን የዳሰሳ 
ጥናት ማድረግ 

አስፈለገ?

ኧረሊንግተን ካውንቲ በመኖሪያ አካባቢ 

የተፈቀደላቸው ብቻ መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራሙ 

/Residential Permit Parking (RPP) 

Program/ ላይ ከዐሥር ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ 

ጊዜ ክለሳ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ያለ እንደ መሆኑ 

የሕዝብን አስተያየት መገንዘብ በጣም ቊልፍ ሚና 

ይኖረዋል። 
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oooo የኋላ ታሪክ 

oooo 
oooo 

ኧረሊንግተን ካውንቲ የካውንቲውን ሰፈሮች ለሕዝብ የተለዩ ቦታዎች ያላቸውን 
ፍላጎት በሚገባ ማስተናገድ እንዲችሉ ለማገዝ የነዋሪዎች በፈቃድ መኪና ማቆሚያ 

መርሐግብሩን /Residential Permit Parking (RPP) አዘጋጅቶ 
ያቀርብላቸዋል። በካውንቲው ውስጥ ያሉ ሰፈሮች በፕሮግራሙ ላይ ለመሳተፍ 
ማመልከቻ ማስገባት ይኖርባቸዋል። 

oooo 
oooo 

አብዛኛዎቹ ሰፈሮች መርሐግብሩ በ1970ዎቹ ከተጀመረ ወዲህ በመርሐግብሩ 
ለመሳተፍ ማመልከቻ ለማስገባት ድጋፍ ያሰባሰቡ ሲሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ 
ላለመሳተፍ መርጠዋል። የካውንቲው እንደ ሁኔታዎች ሊጣጣም የሚችለው የ 

RPP መርሐግብር እንደ የሰፈሩ ሁኔታ ሊለያዩ የሚችሉ የተለያዩ የመኪና 
ማቆሚያ ቦታ አካባቢዎችን ፈጥሯል። 

oooo 
oooo 

ላለፉት ዐሥርት ዓመታት በሥራ ላይ የቆየውን የ RPP መርሐግብር ክለሳ 
በመደገፍ፣ የኧርሊንግተን ካውንቲ በጉዳዩ ዙሪያ አሁን ያለው የሕዝብ አስተያየት 

ምን እንደሚመስል መረዳት ይፈልጋል። ይህ ሪፖርት ስለ RPP መርሐግብር 

የስፕሪንግ 2019 የመኖሪያ ቤት የሕዝብ አስተያየት ዳሰሳ ጥናት የተገኘውን 
መረጃ በአጭሩ ጨምቆ ያቀርባል። 
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ምዕራፍ 1

የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም 
አጠቃላይ ዕይታ 
በመኪና መንገድ ላይ ያለ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎትን ለማስተዳደር የ RPP መርሐግብር 

ለኧርሊንግተን ካውንቲ ዋንኛ መሣሪያው ሲሆን ካውንቲው ይህን መርሐ ግብር ከ 2005 ወዲህ 

ለመጀመሪያ ጊዜ እየገመገመው ይገኛል። 

የኧርሊንግተን ካውንቲ በመኪና መንገድ ላይ ያሉ የመኪና ማቆሚያ 

ፍላጎቶችን ለማሟላት በ24 መኖሪያ ሰፈሮች (ዞኖች) ውስጥ የነዋሪ በፈቃድ 

መኪና ማቆሚያ (Residential Permit Parking (RPP)) መርሐ 

ግብርን ይጠቀማል። የዚህ የካውንቲው የ RPP መርሐግብር ዓላማ ከሌሎች 
የኧርሊንግተን የሕዝብ የጋራ መጠቀሚያ ጎዳናዎች ጋር ሚዛኑን በጠበቀ 
መልኩ ለነዋሪዎች ምቹ የሆነ የመኪና መንገድ ላይ መኪና ማቆሚያ ቦታን 

ለማቅረብ ነው። ኧርሊንግተን ካውንቲ ከ2005 ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የ 

RPP መርሐግብሩን በመከለስ ላይ ይገኛል። የመርሐግብሩን ዓላማና 
አተገባበር ለመፈተሽ እና ተግባራዊ ሊደረጉ የሚችሉ የፖሊሲ ለውጦች ምን 

እንደሆኑ ለይቶ ለማወቅ የሚደረገው ይህ ግምገማ በ2017 ፎል ወራት ላይ 
የተጀመረ ሁለት ዓመታትን የሚፈጅ ጥረት ነው። 

እንደ ግምገማው አንድ አካል፣ ካውንቲው ስለ RPP መርሐግብር 
ውጤታማነት፣ ስለ ተጠቃሚዎች ተሞክሮ፣ ፍትሐዊነትና ርትዓዊነት፣ 
እንዲሁም የመኪና ማቆሚያ ቦታውን በሚያስተዳድርበት አጠቃላይ ሁኔታ 
ላይ ያለውን ውጤታማነት በተመለከተ የሕዝብን አስተያየት በመረጃ 
ለመሰብሰብ እንዲቻል የቤት ለቤት የመኖሪያ ቤት የዳሰሳ ጥናት ማድረግን 
እንደ አንድ ዘዴ መርጦታል። 

ከዚህ በስፕሪንግ 2019 ከሚጠናቀቀው የመኖሪያ ቤቶች የተሰበሰበ የሕዝብ 

አስተያየት (Household Public Opinion Survey on the 

RPP (Household Survey)) የሚገኘው ግንዛቤ ላቅ ላለ የአፈጻጸም 
ሂደትና ውጤቶች የበኩሉን ትልቅ የመረጃ ግብዓት ያቀርባል። 

የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ዞኖች 

ኧርሊንግተን ካውንቲ በመላ ካውንቲው ውስጥ በግምት በ24 ክልሎች 

(ዞኖች) ውስጥ ያሉ ወደ 600 ቅያሶች (ብሎኮች) ለማስተዳደር የ RPP 

መርሐግብርን ይጠቀማል (ሥዕል 1 ይመልከቱ)። በግምት ወደ 9, 300 

መኖሪያ ቤቶች በበጀት ዓመት 2018 በመርሐግብሩ ከቀረቡ አንድ ወይም 

ከዚያ በላይ የፈቃድ ዓይነቶች አማካኝነት በመርሐግብሩ ውስጥ ተሳትፈዋል። እነዚህ 
ማለፊያ ፈቃዶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 

• በተሽከርካሪ ላይ የተወሰኑ ፈቃዶች – በተሽከርካሪው መጋጫ ላይ
በቋሚነት የሚለጠፍ ምልክት። እያንዳንዱ መኖሪያ ቤት በአንድ

ፈቃድ ዋጋው $20 የሆነ ሦስት ፈቃድ ለመጀመሪያዎቹ ሁለት 

ፈቃዶች እና $50 ለሦስተኛው ፈቃድ በመክፈል ፈቃዶቹን 
መግዛት ይችላል። ነፍስ ወከፍ መኖሪያ ሰፈሮች በአንድ መኖሪያ 
ቤት ውስጥ የሚፈቀደውን ቋሚ ተለጣፊ ማለፊያ ፈቃድ ብዛት ከፍ 
ወይም ዝቅ ለማድረግ ማመልከቻ ማቅረብ ይችላሉ። 

• FlexPass – ዳሽቦርድ ላይ የሚቀመጥ የይለፍ ምልክት ሆኖ
የመኖሪያ ቤቱን አድራሻ እና ዞን ቊጥር የያዘ ነው። እያንዳንዱ

መኖሪያ ቤት በነጻ አንድ FlexPass ማግኘት ይችላል። 

• የአጭር ጊዜ የጎብኚ ይለፍ – ዳሽቦርድ ላይ የሚደረግ ይለፍ ወረቀት
ሆኖ በነዋሪው በተጻፈው ቀን ላይ የሚመረኮዝ ሆኖ አገልግሎት ላይ
መቆየት የሚችለው ለሦስት ቀናት ነው። እያንዳንዱ መኖሪያ ቤት አንድ
በርካታ የጎብኚ ይለፍ ወረቀት የያዘ ደብተርን በነጻ ማግኘት የሚችል
ሲሆን ተጨማሪ ትርፍ ደብተር ካስፈለገው ለእያንዳንዱ ተጨማሪ

ደብተር $5 ይከፍላል።

ከመኖሪያ ቤት ፈቃዶች በተጨማሪ፣ የመኖሪያ ቤት ባለቤቶች (አከራዮች) 

የቤት ባለቤት (የአከራይ) ፈቃድ እንዲሰጣቸው ማመልከት ይችላሉ። 

ይህ ምዕራፍ ምላሽ የሚሰጥባቸው ጥያቄዎች 

• 

• 

• 

ካውንቲው በመኪና መንገድ ላይ ያለውን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት እንዴት አሁን መፍትሔ ሊሰጥበት ይችላል? 

??? 

ለወደፊቱን በመኪና መንገድ ላይ የሚኖረውን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት እንዴት ካውንቲው ማሟላት ይችላል? ??? 

ይህ የቤት ለቤት የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናትን ማድረግ ለምን አስፈለገ? ??? 
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ለ RPP ፕሮግራም ብቁ ለመሆን፣ መኖሪያ ሰፈሮች የሚከተሉን ማሟላት 
ይኖርባቸዋል፦ 

• ከእያንዳንዱ ቅያስ (ብሎክ) ላይ ካሉ መኖሪያ ቤቶች 60% የድጋፍ
ፊርማ ማሰባሰብ

• መጠኑ ከ75% የሚበልጥ የመኪና ይዞታ መኖር

• በሳምንት አራት ቀናት እንዲሁም በዓመት ለዘጠኝ ወራት ከክልል ውጭ
የሚመጡ

ከ 25% በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች መኖር

ብዙ ቤተሰብ የያዙ መኖሪያ ቤቶች ተጨማሪ ትርፍ የብቁነት 
ማረጋገጫ መስፈርቶች ይኖሯቸዋል፦ 

• ዱፕሌክስ እና ተራ ቪላ ቤቶች ከ1997 በፊት የተገነቡ
መሆን ይኖርባቸዋል

• ከሁለት ቤተሰብ በላይ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች ከ1964 በፊት
የተገነቡ መሆን አለባቸው

•  ሕንጻው ለመኪና ማቆሚያ ለብቻው ክፍያ መጠየቅ የለበትም ወይም

ክፍያው ከካውንቲው የ RPP ክፍያዎች ያነሰ መሆን አለበት

• እንደ በግል ጋራዥ ወይም መሬት ላይ በራሱ በመኖሪያ ቦታው
ላይ መኪና ማቆም እንዲሁም ማቆሚያ ቦታዎች መሬት ላይ
ምልክት የተደረገባቸው

• ሕንፃው በቦታ ፕላን፣ በተቀናጀ የመኖሪያ ቤት ልማት አጠቃቀም
ፈቃድ፣ ወይም የተቀናጀ የንግድ ሥራ ልማት ሂደቶች አስቀድሞ
ፈቃድ አልተሰጠውም 

• ከሕንጻው አስተዳደር ጋር በተለየ መልኩ በመደራደር ምንም
ዓይነት ከመኪና ማቆሚያ ተብሎ ከተከለለው ቦታ ውጭ ምንም
ሌላ የተለየ ከመንገድ ውጭ ያለ መኪና ማቆሚያ ቦታ የለም

በግምገማ ሂደቱ ላይ፣ አዲስ ክልሎችን (ዞኖችን) ለመፍጠር ሆነ አሁን ያሉ 

ዞኖችን ለማሻሻል፣ ለማስፋፋት የቀረቡ የ RPP የድጋፍ ማረጋገጫ ፊርማዎች 
የተፈረሙባቸውን ጥያቄዎች ማስተናገድን አቁሟል። 

ሥዕል 1 የ RPP ዞኖች 
ኧርሊንግተን ካውንቲ 

ዋንኛ መንገዶች (ነጭ ቀለም) 

ኧርሊንግተን ካውንቲ 



ኧርሊንግተን ካውንቲ | የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ የቀረበ የዳሰሳ ጥናት 9 

በ RPP ላይ የመኖሪያ ቤቶች የሕዝብ አስተያየት 
መሰብሰቢያ የዳሰሳ ጥናት 

እንደ RPP ፕሮግራም ክለሳ አንድ አካል፣ ራሱን የቻለ ገለልተኛ የአማካሪ 

(ዳሰሳ ጥናት አድራጊ ቡድን) የመኖሪያ ቤቶች ዳሰሳ ጥናቱን ዲዛይን አድርጎ፣ 

ጥናቱን አጥንቶ እና ውጤቱን ገምግሞ ጨርሷል። ፊት ለፊት በአካል “ሰው 

በሚሰበሰብባቸው” ክስተቶች እና በ RPP ፕሮግራም የመጀመሪያው ምዕራፍ 
ላይ በኢንተርኔት በተዘጋጀ የአስተያየት መስጫ ሣጥን የተሰበሰበው የሕዝብ 
አስተያየት የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱን ጠቅለል ያሉ ዓላማዎች እና 
በመጨረሻም ዲዛይኑ ምን መምሰል እንዳለበት አመላካች ፍንጭ ሰጥተዋል። 

የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ ዓላማዎች 

• የ RPP ፕሮግራምን በተመለከተ የሕዝብን ግንዛቤ፣ ተሳትፎ እና
አመላካከት  መመዘንና መገምገም

• የ RPP ፕሮግራሙ ወደፊት ምን እንዲመስልላቸው ነዋሪዎች
እንደሚፈልጉ ማወቅ

• የሚሰጡት መልሶች የካውንቲውን ነዋሪዎች የሚወክሉ እንዲሆኑ እና
መልሶቹ በተለያዩ የሕዝብ ክፍሎች አንጻር ለይቶ ለማነጻጸር
እንዲያስችሉ በመጠይቅ ጥያቄዎች አዘገጃጀት እና ናሙና አመራረጥ 
ላይ የተሻሉ የሚባሉ የአሠራር ዘዴዎችን መከተል 

• የኧርሊንግተን ካውንቲ ቦርድ በመረጃ ላይ የተመረኮዘ የፖሊሲ
ውሳኔ አሰጣጥ ችሎታ እንዲኖረው ማብቃት

ይህ ሪፖርት የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱን ዲዛይን፣ የትንታኔ ዘዴዎች እና 
የዳሰሳ ጥናቱን ውጤቶች በአጭሩ አጠቃሎ ያቀርባል። ይበልጥ ዝርዝር 

የሆነ በሰነድ የተደገፈ መረጃ ከዓባሪ 1 እስከ 5 ድረስ ይገኛል። 

በዚህ ምዕራፍ ላይ የሚገኙ ቁልፍ ነጥቦች 

• በዚህ የ RPP ፕሮግራም ላይ ከ9,300 እስከ 113,000 የሚደርሱ የኧርሊንግተን መኖሪያ ቤቶች
ተሳትፎ አድርገዋል።

• በፕሮግራሙ ለመሳተፍ ብቁ ለመሆን የሚያስችለው ሁኔታ የተመረኮዘው ከሰፈር የሚገኝ ድጋፍ እና
የመኪና ማቆሚያ ቦታ አያያዝ ላይ የተደረጉ ጥናቶች ናቸው።

• በርካታ ቤተሰቦች የሚገኙባቸው ቦታዎች ተጨማሪ የብቁነት መስፈርቶችን ማስቀመጥ አስፈልጓቸዋል።

• ከዐሥር ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የ RPP ፕሮግራሙ ሲከለስ

ካውንቲው ምንም ዓይነት መድሎ የሌለበት ያልተወላገደ ትክክለኛ የሕዝብ ፍላጎትን በመረጃ አስደግፎ
ማወቅ ይፈልጋል።

• የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ የሕዝብ ግንዛቤን በማሻሻል፣ አሁን ያለው ፕሮግራም ላይ እና  ወደፊት

ሊደረጉ በታሰቡ/በተወጠኑ ለውጦች ላይ የሕዝብ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖር በማድረግ የበኩሉን አስተዋፅኦ
ያበረክታል።

ooo 
ooo 
ooo 
ooo 
ooo 
ooo 
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ምዕራፍ 2
የዳሰሳ ጥናቱ እንዴት 

ነበር የተዘጋጀው?



12 

??? 
ይህ ምዕራፍ ምላሽ የሚሰጥባቸው ጥያቄዎች

??? 
• 

• 

• 

አንድ የዳሰሳ ጥናትን ጥሩ የዳሰሳ ጥናት 

??? 

የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ እንዴት ነበር የተዘጋጀው? 

የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ እንዴት ነበር ለነዋሪዎች የተሰራጨው? 
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ናሙና አወሳሰድ እና ምልመላ መጠይቅ ትግበራ 

የርዕሰ 
ጉዳዮች 

የናሙና 
አወሳሰ 

የምልመላ 
ዕቅድ 

ዳሰሳ ጥናት 

 ጥያቄዎች 

የምልመላ 
ቁሳቁሶች 

ዳሰሳ ጥናት 
መድረክ ተመሳሳይ 
አማራጮች 

ትርጒሞች የጥሪ ማእከል  ኢሜይል ገቢ 

= Iterative Process 

ምዕራፍ 2

የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት ዲዛይን 
የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ መልስ ሰጪዎች ግብረመልስ እንዲሰጡ፣ ለካውንቲው ምንም 

ዓይነት ያልተዛባ በመረጃ ላይ የተመረኮዘ ውጤት ለማስገኘት ግልጽ እና ውጤታማ ዘዴ 

እንዲሆን በማሰብ የተዘጋጀ ነበር። 

በ RPP ፕሮግራም ላይ የኧርሊንግተን ካውንቲ ነዋሪዎች ያላቸውን አመለካከት በእውነተኛና አሳማኝ መንገድ ለማግኘት እና ይህንኑም መልሶ 
ለማንጸባረቅ፣ የዳሰሳ ጥናቱ ከማኅበረሰቡ መገለጫ ልዩ ባሕሪያት አንጻርና የመልስ ሰጪዎቹን ፍላጎት ከግምት ባስገባ መልኩ መዘጋጀት ነበረበት። 
ከፍተኛ ጥሩ ውጤት እንዲያስገኝ፣ የመኖሪያ ቤቱ የዳሰሳ ጥናት ሂደት በዋንኛነት አራት የጥናቱን ክፍለ አካላት በማዘጋጀት ላይ ዕቅድ አወጣጥን 
አካቷል፦ 

1. ናሙና አወሳሰድ

2. ምልመላ

3. መጠይቅ

4. አፈጻጸም

በ ሥዕል 2 ላይ እንደሚታየው፣ የዳሰሳ ጥናት አድርጊው ቡድን እና የኧርሊንግተን ካውንቲ ሠራተኞች የዳሰሳ ጥናቱን ለማዘጋጀት እያንዳንዱ ክፍለ አካል ቀጣዩን 
ክፍለ አካል በማዘጋጀት 
ሂደት ላይ እንደ ግብዓት ሆኖ እንዲያገለግል አድርገው በመጠቀም የንቃ የዝግጅት ተሳትፎ ሲያደርጉ ይታያል። 

ሥዕል 2 የዳሰሳ ጥናት ክፍለ አካላት 

ፌብሩዋሪ 

2019 

ማርች 

2019 

ኤፕሪል 

2019 

የዳሰሳ ጥናት ትግበራ 
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1) የናሙና አወሳሰድ ዕቅድ
የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን ከኧርሊንግተን ካውንቲ ሕዝብ መካከል 
ወካይ የሆነ ናሙናን በመምረጥ መልሶችን ለመሰብሰብ እና የሚከተሉትን 
ጨምሮ በተለያዩ የሕዝቡ ንኡሳን ቡድኖች መካከል የተሰጡትን ምላሾች 
ለማነጻጸር በቂ የሆነ የናሙና መጠንን ለማግኘት እንዲቻል የናሙና አወሳሰድ 
ዕቅድን አዘጋጅቶ ነበር፦ 

• በ RPP ፕሮግራም ለመሳተፍ ብቁ የሆኑ የመኖሪያ ቤቶች

(ለምሳሌ በ RPP ዞን ውስጥ የሚገኙ)

• በ RPP ፕሮግራም ለመሳተፍ ብቁ ያልሆኑ የመኖሪያ ቤቶች

(ለምሳሌ በ RPP ዞን ውስጥ ያልሆኑ)

• በተለያዩ ዓይነት የመኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ቤተሰቦች (ለምሳሌ
ለብቻው የተነጠለ ባለ አንድ ቤተሰብ ቤት፣ ባለ አንድ ቤተሰብ ከሌላ

ጋር የተያያዘ፣ እና በርካታ ቤተሰቦች) 

• በኧርሊንግተን ካውንቲ ፕላን ኮሪደሮች ላይ በመመርኮዝ በተለያዩ
ጂኦግራፊያዊ ንኡሳን አካባቢዎች የሚኖሩ ቤተሰቦች ወይም የሚገኙ
መኖሪያ ቤቶች 

የናሙና አወሳሰድ ማዕቀፍ 

የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን የዳሰሳ ጥናቱን የናሙና አወሳሰድ ማዕቀፍን 

ለማዘጋጀት የአሜሪካን የፖስታ አገልግሎት ድርጅት ውሂብ (መረጃ) እና 
የኧርሊንግተን ካውንቲ ጎዳና አድራሻዎችን ተጠቅሟል። በኧርሊንግተን 
ካውንቲ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የመኖሪያ ቤት አድራሻዎች ቆጠራ ሁለቱን 

የውሂብ (የመረጃ) ምንጮች በመጠቀም ካጠናቀቀ በኋላ፣ 

የዳሰሳ ጥናት አድርጊው ቡድን በዳሰሳ ጥናቱ ማዕቀፍ ውስጥ የተካተቱትን 

መኖሪያ ቤቶች በቤት ዓይነት፣ ባላቸው የ RPP ብቁነት፣ እና የኧርሊንግተን 

ካውንቲ የመሬት ልማትና አያያዝ (ስፓሻል) ውሂብ በመጠቀም በካውንቲው 
በተቀመጠው የፕላን አወጣጥ ኮሪደር መገኛ አካባቢ መሠረት የየራሳቸውን 
መገለጫ ባሕሪ ሰጥቷቸዋል። የመጨረሻው የናሙና አወሳሰድ ማዕቀፍ 

111,932 ቤቶችን አካቷል። 

የናሙና መጠን አመራረጥ አካሄድ ቅደም ተከተል 

በተለያዩ ንኡሳን ቡድኖች መካከል የተሰጡ ምላሾችን ትርጒም ባለው 
መልኩ ማነጻጸር እንዲቻል በእያናንዱ የሕዝብ ተወካይ ንኡስ ቡድን ውስጥ 
ምን ያክል ቤቶች መካተት እንዳለባቸው የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን 
አስቀድሞ ከውሳኔ ላይ ደርሷል። ለእያንዳንዱ እንደ ናሙና የሚያገለግል 
ቡድን የናሙና መጠኑ ምን ያክል መኦን እንዳለበት ከወሰነ በኋላ፣ 
የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን አለፍ፣ አለፍ ብሎ በነሲብ ከእነዚህ ቡድኖች 
የተለያዩ ቤቶችን መርጧል። በንኡስ ቡድን ሕዝብ ብዛቱ ውስጥ ባላቸው የሕዝብ 
ብዛት መሠረት የተለያዩ ንኡሳን ቡድኖች 
በናሙና በተወሰደው ቡድን ውስጥ ተካተዋል። መጠናቸው አነስተኛ ለሆኑ 
ንኡሳን ቡድኖች፣ የዳሰሳ ጥናቱን ውጤቶች ትርጒም ባለው መልኩ 
ለማስቀመጥ ከፍ ያለ የምላሽ ብዛትን ማግኘት አስፈልጎ ነበር። 

የመጨረሻው የመኖሪያ ቤቶች የዳሰሳ ጥናቱ ናሙና 60,000 መኖሪያ 

ቤቶችን አዳርሶ በውስጡ ይዟል (ሥዕል 3)። 

*** 
ቁልፍ ቃላት

*** 

• 

*** 

ዒላማ የተደረገ ሕዝብ፦ የዳሰሳ ጥናት ውሂቡ (መረጃው) ውጤት እንዲያንጸባርቅ የተፈለገው 
አጠቃላይ የአሃዶች ስብስብ። ለመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ፣ ዒላማ የተደረገው ሕዝብ ሁሉንም 
በኧርሊንግተን ካውንቲ የሚገኝ መኖሪያ ቤት ውስጥ ያለ ነዋሪ ሕዝብ ነው። 

*** 

• የዳሰሳ ጥናት ናሙና አወሳሰድ ማዕቀፍ፦ ናሙና የተመረጠበት ዒላማ የተደረገውን ሕዝብ የሚበይኑ
አሃዶች ዝርዝር። ለመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱ፣ የናሙና ጥናት ናሙና አወሳሰድ ማዕቀፉ በኧርሊንግተን
ካውንቲ ውስጥ ያሉ ሁሉንም የመኖሪያ ቤት አድራሻዎችን የያዘው ዝርዝር ነበር።



ኧርሊንግተን ካውንቲ | የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ የቀረበ የዳሰሳ ጥናት 15 

ሥዕል 3 የፖስትካርድ ደብዳቤዎችን የተቀበሉ የመጨረሻዎቹ 

60,000 ናሙና መኖሪያ ቤቶች 

* ናሙና የተወሰዱመኖሪያ ቤቶች

– RPP ገደቦች ያሉባቸው መንገዶች

□ኧርሊንግተን ካውንቲ

የዳሰሳ ጥናት ናሙና 
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2) የምልመላ ዕቅድ
የናሙና አወሳሰድ ዕቅዱ ዋናውን የምልመላ ዕቅድ ዓላማ አስቀምጧል፦ 

ይኸውም የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱን እንዲወስዱ 60,000 መኖሪያ 
ቤቶችን ማነጋገር እና ማበረታቻ መስጠት። የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን 
የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናቱን እንዲወስዱ ምላሽ ሰጪዎችን ለማነጋገር 
የፖስትካርድ ደብዳቤዎችን መላክን 
እንደ የተሻለ ዘዴ ሆኖ አግኝቷል። የምልመላ ዕቅዱ አጠቃላይ የምላሽ 
አሰጣጥ ብዛቶችን ለማሻሻል ሁለት ዙር የፖስትካርድ መልእክት መላላክ 
ዙሮች እንዲኖሩ የበኩሉን ምክር አስቀምጧል። ለዳሰሳ ጥናት ዕጩዎቹ እንደ 
ተጨማሪ ጉርሻ ወይም ማበረታቻ፣ የዳሰሳ ጥናት አድርጊው ቡድን 

ለእያንዳንዳቸው ዋጋቸው $100 የሆነ Visa የስጦታ ካርዶችን በዕጣ መልክ 
በሎተሪ ሽልማትነት እንዲሰጡ ምክሩን ሰጥቷል። 

የመኖሪያ ቤት መለያ ኮዶች 

ልዩ የሆነ ኮድ ለእያንዳንዱ የመኖሪያ ቤት ፖስትካርድ የታተመለት ሲሆን 
ለዚህ ኮድ ብቸኛው መዳረሻ ያለው አካል የዳሰሳ ጥናት አድርጊው ቡድን ብቻ 
ነበር። የመኖሪያ ቤቱ ልዩ ኮድ የመኖሪያ ቤቱን ንኡስ ቡድን የሚወክለውን 
ሁለት አኃዝ በመጀመሪያ በማስከተልም በእያንዳንዱ ንኡስ ቡድን ውስጥ 
ያለውን ባለ ዐምስት አኃዝ ተከታታይ ቊጥር 

የያዘ ነው። ይህ መለያ ምልክት የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን ልዩ 
መልሶችን አጣርቶ ማውጣት መቻሉን ከማረጋገጡ ባሻገር ማንነትን 
የማያሳውቁ የዳሰሳ ጥናት ውጤቶችን እንዲያፈልቅ ያስችለዋል። ኮዶቹ 
እያንዳንዱ የዳሰሳ ጥናት ምላሽን ሪኮርድ ለትክክለኛው በውሂብ ትንታኔ 
ሂደቱ ውስጥ ያለ ንኡስ ቡድን ለመመደብ ጥቅም ላይ ውለዋል። የዳሰሳ 
ጥናቱ ምላሾቹ የትንታኔ ውጤቶች ከካውንቲው ጋር ከመጋራታቸው በፊት 
ማንነትን እንዳያሳውቁ ሆነው ተዘጋጅተዋል። 

የምልመላ ፖስትካርድ 

የምልመላ ፖስካርዱ ዲዛይን ለመኖሪያ ቤቱ ዳሰሳ ጥናት መግቢያን እና 
የዳሰሳ ጥናቱን በኢንተርኔት በድረገጽ አድራሻ በኩል ወይም በስልክ 
በስልክ ጥሪ ማእከል ስልክ ቊጥር አማካይነት እንዲወሰድ ግብዣን የያዘ 

ነው (ሥዕል 4)። ፖስትካርዱ ተመሳሳይ ግብዣን በኢንተርኔት ለሚደረገው 
የዳሰሳ ጥናት የሚጠቅመውን ድረገጽ አድራሻ በእንግሊዝኛ፣ በስፓኒሽኛ እና 
በአማርኛ ቋንቋዎች እንዲሁም ለስልክ ጥሪ ማእከል ቊጥር እንግሊዝኛ እና 
ስፓኒሽኛ ቋንቋን የያዘ ነው።። የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን ጥቅም ላይ 
ሊውሉ የሚችሉ ገለልተኛ የስልክ ጥሪ ማእከል አገልግሎት አቅራቢዎችን 
የለየ ቢሆንም የእንግሊዝኛ፣ ስፓኒሽኛ እና አማርኛ ትርጒምን ሊያቀርብ 
የሚችል የስልክ ጥሪ ማእከልን ግን ለይቶ ማወቅ አልቻለም። 

ሥዕል 4 የዳሰሳ ጥናት ምልመላ ፖስትካርድ 

ስለ የምልመላ ዕቅዱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ዓባሪ 2 ን ይመልከቱ። 



ኧርሊንግተን ካውንቲ | የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ የቀረበ የዳሰሳ ጥናት 17 

3) የዳሰሳ ጥናት መጠይቅ
የዳሰሳ ጥናቱ ጥያቄዎች በቅደም ተከተላዊ ሂደት አማካይነት የተዘጋጁ 
ነበሩ። በመጀመሪያ የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን የርእሰ ጉዳዮችን 
ዝርዝር እና ለእያንዳንዱ ርእሰ ጉዳይ ሊስማሙ የሚችሉ መጠየቅ 
የሚችሉ ጠቅለል ያሉ ጥያቄዎችን ረቂቅ አስቀመጠ። የዳስሳ ጥናት ውሂብ 
ምርመራዎች የምላሽ ሰጪ አቋርጦ የመውጣት ዕድል መጠን ከዳሰሳ 
ጥናቱ ርዝርመት ጋር እየቀነሰ እንደሚሄድ ያሳያል። የዳሰሳ ጥናት ቡድኑ 
የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች ሊያጠናቅቁ የሚችሉትን የመጨረሻውን 
የመጠይቅ ረቂቅ ውስጥ የሚካተቱ ጥያቄዎችን ብዛት ቀንሶ መርጧል። 
ቡድኑ ዝቅተኛ ቅድሚያ ተሰጪ ርእሰ ጉዳዮችን አውጥቷል፣ ከፍተኛ 
ቅድሚያ ተሰጪ ርእሰ ጉዳዮችን ይበልጥ ሥነ አመክንዮዋዊ ቅደም ተከተል 
በሚያሳይ መልኩ በመጠይቁ ውስጥ እንዲካተቱ አድርጎ መልሶ አደራጅቷል 
እንዲሁም የምላሽ ሰጪዎችን የአእምሮ ብስለት ደረጃ ላይ የሚፈጠረውን 
ጫና ለመቀነስ መጠይቁን ቃላት አጠቃቀም አሻሽሏል። የዳሰሳ ጥናቱን 

ይዘት አዘጋጅቶ ከጨረሰ በኋላ፣ እያንዳንዱ ምላሽ ሰጪ ግለሰብ ከእሱ/ሷ 
የናሙና ዕቅድ ንኡስ ቡድን ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ጥያቄዎች ብቻ 
እንዲመለከቱ የዳሰሳ ጥናት አድርጊ ቡድኑ የዳሰሳ ጥናት ሥነ አመክንዮን 
አዘጋጅቷል። 

ርእሰ ጉዳዮች 

በኧርሊንግተን ካውንቲ መሥሪያ ቤት ሠራተኞች በ2018 በ እና ፎል ወራት 
ውስጥ በተደረጉ የቤት ለቤት መድረስ ጥረቶች ከተገኙ ውጤቶች ላይ 
በመመርኮዝ ለእያንዳንዱ ንኡስ ርእሰ ጉዳይ የዳሰሳ ጥናት ቡድን ሰባት ዋንኛ 
የዳሰሳ ጥናት ርእሰ ጉዳዮችን ለይቶ አስቀምጧል። የዳሰሳ ጥናት ቡድኑ ዳሰሳ 
ጥናቱ እንዲሸፍናቸው የሚፈልጋቸውን ርእሰ ጉዳዮችን እንደ አስፈላጊነታቸው 
ደረጃ ለይቶ በቅደም ተከተል አስቀምጧል። ቡድኑ የሚከተሉትን ከግምት 
በማስገባት ርእሰ ጉዳዮችን በአስፈላጊነት ደረጃ ቅደም ተከተል 
አስቀምጧቸዋል፦ 

• በሕዝብ ተለይተው በብዛት የታወቁ ችግሮች

• ስለ ርእሰ ጉዳዩ የዳሰሳ ጥናቱ ግብረ መልስ ለማግኘት ያለው
የውጤታማነት ብቃት

• ርእሰ ጉዳዮቹ በናሙና አወሳሰድ ዕቅዱ ላይ ተለይተው በታወቁት ዒላማ
ንኡስ
ቡድኖች ላይ የሚኖራቸው ተፈጻሚነት ደረጃ 

• ከፍተኛ የምላሽ አሰጣጥ ደረጃን ለማበረታታት የዳሰሳ ጥናቱን
ርዝመት መገደብ

ቅደም ተከተል የወጣላቸው ርእሰ ጉዳዮች በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ያሉትን 
ጥያቄዎች የማዘጋጀቱን ሂደት መሥመር አስይዘዋል። ከፍተኛ ቅድሚያ 
ተሰጪ ርዕሰ ጉዳዮች እነዚህ ነበሩ፦ 

• ርእሰ ጉዳይ 1 – የ RPP ፕሮግራም እርካታ

• ርእሰ ጉዳይ 2 – የ RPP ፕሮግራሙ መቅረፍ ያለባቸው ችግሮች

• ርእሰ ጉዳይ 3 – ለፕሮግራሙ ብቁነት

• ርእሰ ጉዳይ 4 – የፕሮግራም ክፍያዎች

• ርእሰ ጉዳይ 5 – የፕሮግራም እንደ አስፈላጊነት ተስተካካይነት

• ርእሰ ጉዳይ 6 – RPP እና የ Infill ግንባታ

• ርእሰ ጉዳይ 7 – ሥነ ሕዝብ መረጃ፣ የተሽከርካሪ ባለቤትነት
ማረጋገጫ ደብተር፣ እና የመኪና ማቆሚያ ባሕሪ

እነዚህን ርእሰ ጉዳዮች እንደ መመሪያ በመጠቀም፣ የዳሰሳ ጥናት አድርጊው 
ቡድን የተሟሉ መልሶችን ብዛት የማግኘት ሁኔታ ከፍ ለማድረግ የሞልቶ 
መጨረሻ ጊዜን ከግምት በማስገባት መጠይቁን አዘጋጅቷል። 

የዝርጋታ ሥነ አመክንዮ 

መጠይቁ በ ሥዕል 5 ላይ የሚታዩት የትኛዎቹ ክፍሎች እና የጥያቄ ዓይነቶች 
የተለያዩ ንኡሳን ቡድኖች እንደሚታዩ ለመወሰን የዝርጋታ ሥነ አመክንዮን 
በጥቅም ላይ አውሏል። ዋንኛ ክፍሎችን ከማሳየት ወይም ከመዝለል 
በተጨማሪ፣ የዳሰሳ ጥናት አድራጊ ቡድኑ ለእያዳንዱ መልስ ሰጪ ዓይነት 
ትርጒም የሚሰጡ የጥያቄ ቃላት አመራረጥን እና የመልስ መደቦችን ለማቅረብ 

የዝርጋታ ሥነ አመክንዮን ተጠቅሟል። ለምሳሌ፣ ስለ RPP ፕሮግራም ከዚህ 
ቀደም ምንም የማያውቁ የነበሩ ምላሽ ሰጪዎች 

እንደ “FlexPass” የመሳሰሉ ከበድ ያሉ ቃላትን የያዙ ምድቦችን 
እንዳይመለከቱ ተደርገዋል። 

1  https://www.surveymonkey.com/curiosity/survey_questions_and_completion_rates/ 

ቁልፍ ቃል 

• የቅርንጫፍ ዝርጋታ ሥነ አመክንዮ፦ የትኛዎቹ ጥያቄዎች እና መልስ መደቦች በምላሽ ሰጪ መልሶች ላይ
በመመርኮዝ እንደሚታዩ ብጁ ለማድረግ በዳሰሳ ጥናቱ ዲዛይን ላይ ጥቅም ላይ የዋለ።

*** 

*** 

http://www.surveymonkey.com/curiosity/survey_questions_and_completion_rates/
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3. በእርስዎ ጎዳና ላይ የተጣሉ ገደቦች ንኡስ ቡድን ተመሳሳይ ጥያቄን ተቀብሏል። 

4. በእርስዎ ጎዳና ላይ ስላሉ ገደቦች ያልዎት አስተያየት

5. የመኪና ማቆሚያ ቦታ አስተዳደር ዓላማ

ንኡሳን ቡድኖች በቃላት አመራረጥ ላይ 
እና በመልስ ምርጫዎች ላይ ልዩነት 
ያላቸው ተመሳሳይ ጥያቄዎችን 
ተቀብለዋል። 

ሁሉም ምላሽ 

1. የእርስዎ ድምፅ እንዲሰማ ያድርጉ! / 2. መግቢያ
ሁሉም ምላሽ ሰጪዎች ተመሳሳይ ጥያቄን ተቀብለዋል። 

ስለ RPP አያውቁም 
ስለ RPP ያውቃሉ 

ምንም የ RPP ገደቦች 

በሌሉበት ጎዳና ላይ ይኖራሉ 

/ አያውቁም 

RPP ገደቦች በመኖሪያ ቤት ፊት ለፊት ባለው 

ጎዳና ላይ ይገኛሉ 

10. የእርስዎ የመኪና ማቆሚያ ባሕሪያት
ሁሉም መልስ ሰጪዎች ስለ ፕሮግራሙ ምንም ለማያውቁት አንድ ጥያቄ ቀርቶላቸው 
ተመሳሳይ ጥያቄ እንዲቀበሉ ተደርገዋል። 

13. የፈቃድ አላግባብ መጠቀም እና አፈጻጸም ንኡስ ቡድኖች ተቀብለዋል 
ተመሳሳይ ጥያቄዎች። 

የ RPP ፈቃዶችን እና 

ይለፎችን ይጠቀሙ 

11. የእርስዎ የጎብኚዎች የመኪና ማቆሚያ ባሕሪያት

12. የመኖሪያ ቦታ አካባቢ የመኪና ማቆሚያ ቦታ
ምርጫዎች 

ለክፍል 11፣ ንኡሳን ቡድኖች በቃላት አመራረጥ ላይ እና በመልስ ምርጫዎች 
ላይ ልዩነት ያላቸው ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ተቀብለዋል። ለክፍል 12፣ ሁሉም 
ምላሽ ሰጪዎች ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ተቀብለዋል። 

14. የእርስዎ መኖሪያ ቤት

15. ሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ

16. ለሽልማት ዕጣ አወጣጥ የመገኛ አድራሻ መረጃ

ሁሉም መልስ ሰጪዎች በበርካታ ቤተሰብ የሚገኝባቸው 
ቤቶች ለሚኖሩ አንድ ጥያቄ ቀርቶላቸው ተመሳሳይ ጥያቄ 
እንዲቀበሉ ተደርገዋል። 

የ RPP ፈቃዶችን ወይም 

ይለፎችን አይጠቀሙ 

ሥዕል 5 በዳሰሳ ጥናት መጠይቅ ክፍሎች በኩል ለንኡሳን ቡድኖች ዝርጋታ 

6. የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎትን
ንኡሳን ቡድኖች በቃላት አመራረጥ ላይ እና በመልስ 
ምርጫዎች ላይ ልዩነት ያላቸው ተመሳሳይ ጥያቄዎችን 
ተቀብለዋል። 

7. የፕሮግራም ብቁነት

8. በግድ ማመጣጠን፦  የጎብኚ መኪና ማቆሚያ

9. በግድ ማመጣጠን፦ ለለውጥ ምቹነት vs. አፈጻጸም

ንኡሳን ቡድኖች ተመሳሳይ 
ጥያቄዎችን ተቀብለዋል። 

ለርእሰ ጉዳዮች መመሪያ እና ቅድሚያ አሰጣጥ ሂደት፣ ንኡስ ርእሰ ጉዳዮች፣ ተዛማጅ ጥያቄዎች፣ እና የዝርጋታ ሥነ አመክንዮ አጠቃላይ ዕይታን ለማግኘት ዓባሪ 3 ን ይመልከቱ። 
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4) የዳሰሳ ጥናት አተገባበር
የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን የዳሰሳ ጥናቱን አስጀምሮ የመጀመሪያዎቹን 

የምልመላ ፖስትካርዶች በኤፕሪል 3፣ 2019 በፖስታ ቤት በኩል ልኳል። 

የዳሰሳ ጥናቱ ከአንድ ወር ላነሰ አጭር ጊዜ ክፍት ሆኖ ቆይቶ በሜይ 1፣ 

2019 ላይ ተዘግቷል። 

እስከ ዳሰሳ ጥናቱ አተገባበር ደረጃ ድረስ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ 
ትግበራው የዳሰሳ ጥናት ቡድኑ የዳሰሳ ጥናቱ በተሳካ ሁኔታ መተግበሩን 
ለማረጋገጥ የሚከተሉትን እርምጃዎች ወስዷል፦ 

• በኧርሊንግተን ካውንቲ ሠራተኞች ላይ የሙከራ ዳሰሳ ጥናት
ተደርጎባቸዋል

• በሁለት ዘዴዎች የዳሰሳ ጥናቱን ተግባራዊ አድርጓል፦ እራስ በራስ
የሚሞላ በኢንተርኔት የቀረበ የዳሰሳ ጥናት እና ቃለ መጠይቅ
አድራጊ በስልክ የዳሰሳ ጥናቱን አድርጓል 

• የዳሰሳ ጥናቱ በሦስት ቋንቋዎች ቀርቧል፦ እንግሊዝኛ፣ ስፓኒሽኛ እና
አማርኛ

• የዳሰሳ ጥናት ምላሽ አሰጣጥ ብዛትን ከፍና ዝቅ ማለትን ክትትል አድርጓል

• የኢንተርኔት ኦንላይን የዳሰሳ ጥናቱን በመሙላት ላይ ችግር
ላጋጠማቸው ምላሽ ሰጪዎች በኢሜይል ላቀረቡዋቸው ጥያቄዎች መልስ
ሰጥቷል

በስልክ የተደረገው የዳሰሳ ጥናት የስልክ ማዕከል ሠራተኛ የዳሰሳ ጥናቱን 
እንዲያደርግ ያስፈልግ ነበር። የስልክ ማዕከል ሠራተኛው ለምላሽ ሰጪዎች 
አንድ ጊዜ ብቻ ቁጭ በማለት ለዳሰሳ ጥናቱ መጠይቅ በስልክ መልስ 
እንዲሰጡ የሚችሉበትን ዕድል ሰጥቷቸዋል፦ 

• የመጠይቁን ጥያቄዎች በስልክ የሚያቀርበው የጥሪ ማዕከሉ ሠራተኛ
ለምላሽ ሰጪው ተጨማሪ ጥያቄዎችን መመለስ ይፈልጉ እንደሆን

የሚጠይቅበት ከመጨረሻው የግድ ማመጣጠኛ ጥያቄ (ክፍል 9) በኋላ 
መጠይቁን አስፈላጊ ከሆነ ማቆሚያ ቦታ ተለይቷል። 

• መልስ ሰጪው “አዎ” የሚል ምላሽ ከሰጠ፣ ሠራተኛው ወደ መጠይቁ
ቀሪዎቹ ክፍሎች በማምራት ጥያቄዎቹን መጠየቅ ይቀጥላል።

• መልስ ሰጪው “አይ” የሚል ምላሽ ከሰጠ፣ ሠራተኛው የዳሰሳ ጥናቱን
እዚያ ላይ በማቆም ለሽልማት ዕጣ አወጣጥ ምላሽ ሰጪው የመገኛ
አድራሻቸውን መስጠት ይፈልጉ እንደሆነ ይጠይቃቸዋል። 

የጥሪ ማዕከሉ ሠራተኛ መልሶችን እንዲያሰገባ የተዘጋጁት የጥሪ ማዕከሉ 

የዳሰሳ ጥናት ጥያቄዎች ስሪት ልክ እንደ በኢንተርኔት (ኦንላይን) መጠይቁ 
ሁሉ ተመሳሳይ ይዘት ያለው ነበር። የጥሪ ማዕከሉ መጠይቅ በእንግሊዝኛ 
በስፖኒሽኛ ቋንቋዎች ብቻ ሊገኝ የሚችል ነበር። የዳሰሳ ጥናቱን ሥነ አመክንዮ 

ለማግነት ዓባሪ 3 ን ይመልከቱ። 

በዚህ ምዕራፍ ላይ የሚገኙ ቁልፍ ነጥቦች 

•

• 

የዳሰሳ ጥናቱ ዲዛይን አራት ክፍለ አካላት አሉት።

ooo 
የናሙና አወሳሰድ ዕቅዱ ከተመረጡ የኧርሊንግተን ካውንቲ ነዋሪዎች ወካይ ናሙና መወሰድ መቻሉን 
አረጋግጧል። 

ooo 
• የምልመላ ዕቅዱ የዳሰሳ ጥናቱ በናሙናው ውስጥ ላሉ ለ 60,000 መኖሪያ ቤቶች

መሰራጨት መቻሉን አረጋግጧል።

ooo 
• 

ooo 
መጠይቁ በተለያዩ ንኡሳን ቡድኖች ላይ ላሉ የዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ ሰጪዎች 
ምክንያታዊ የሆነ ፍሰት እንዲኖረው ተደርጎ ተዘጋጅቷል። ooo 

• የዳሰሳ ጥናቱ በኢንተርኔት (ኦንላይን) እና በስልክ የተደረገ ሲሆን በኢንተርኔት (ኦንላይን)
ለተደረገው ዳሰሳ ጥናት የስፓኒሽኛ እና አማርኛ ትርጒሞችን ማግኘት ይቻል ነበር። ooo 
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ምዕራፍ 3
ለዳሰሳ ጥናቱ ማን ምላሽ 

ሰጥቷል 



??? 
ይህ ምዕራፍ ምላሽ የሚሰጥባቸው ጥያቄዎች

??? 

• 

• 

• 

የዳሰሳ ጥናቱ ውሂብ (መረጃ) እንዴት ነበር የተመዘኑት እና 

??? 

ምን ዓይነት ቤቶች ምላሽ ሰጥተዋል፣ የትስ ቦታ ይገኛሉ? 

የምላሽ ሰጪዎቹ ስርጭት ከካውንቲው የሕዝብ ስርጭት ጋር እንዴት ይነጻጸራል? 
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ምዕራፍ 3

የትንታኔ አሰጣጥ ዘዴዎች እና የመልስ ሰጪ 

ስርጭቶች 

የዳሰሳ ጥናቱ አመርቂ የሚባል ውጤትን ማግኘት የሚያስችል የመልስ ማግኘት ዕድል 

አግኝቷል። ምላሾች ከመጨረሻው ናሙና ጋር ከተገቢነት ያለው ምዘና ደረጃ ጋር እንዲመጣጠን 

ምላሾች ወካይ መልስ እንዲሆኑ ተደርገዋል። 

የዚህ ዓይነቱ የተለመደ ዓይነት የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት እና ሚዛን ወደ 

2.5% የሚጠጋ መልስ የማግኘት ዕድል ይኖረዋል። በ RPP ላይ የመኖሪያ 

ቤቶች የሕዝብ አስተያየት መሰብሰቢያ ዳሰሳ ጥናት ለ 60,000 

የኧርሊንግተን መኖሪያ ቤቶች ደርሷቸው 4,539 ያክል ምላሽ የሰጡ ሲሆን 

በዚህ የመልስ ማግኘት ዕድሉ 7.5% ሆኗል። ሥዕል 6 የመልስ ሰጪዎችን 
የመኖሪያ ቤቶች ግምታዊ መገኛ አካባቢዎች ያሳያል። በካውንቲ ደረጃ 

ሊሰጥ ከሚችለው ስታትስቲካዊ አንደምታ ጋር ግብረመልስ መገኘቱን 

እርግጠኛ ለመሆን የሚያስፈልገው የመልስ ማግኘት ዕድል 1.7% ነበር። 
ለእያንዳንዱ ንኡስ ቡድን ስታትስቲካዊ አንደምታ ያለው ውጤት መገኘቱን 
ለማረጋገጥ እንደ ተፈለገው ቡድን ላይ የሚመረኮዝ ሆኖ ከፍተኛ የምላሽ 

ዕድል ከ 2.1% እስከ 14.7% ባለው ክልል ውስጥ ያስፈልጋል። 

ለተጨማሪ መረጃ ዓባሪ 1 ን ይመልከቱ። 

ሥዕል 6 ለዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ የሰጡ የመጨረሻዎቹ 

4,539 መኖሪያ ቤቶች ስብስብ 

የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች 

• ምላሽ የሰጡ መኖሪያ ቤቶች

• ናሙና የተወሰዱ መኖሪያ ቤቶች

--- RPP ገደቦች ያሉባቸው መንገዶች 

□ ኧርሊንግተን ካውንቲ
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የትንታኔ ዘዴዎች 

የመጨረሻው የመኖሪያ ቤት ናሙና በ RPP ብቁነት፣ የመኖሪያ ቤት ዓይነት 
እና የፕላን ኮሪደር መገኛ አካባቢ ላይ በተመረኮዙት በድልደላ መስፈርት 
መለኪያዎች መሠረት ተመዝኗል። ከኧርሊንግተን ካውንቲ የመኖሪያ ቤት 
ቤቶች እና የሕዝብ ብዛት ቅንጣት ታክሉ ብቻ በዳሰሳ ጥናቱ ስለሚወሰድ፣ 
በናሙናው ውስጥ በእያንዳንዱን መኖሪያ ቤት የተወከለው የሕዝብ ብዛትን 
ለመግለጽ ክብደት ጥቅም ላይ እንዲውል የተደረገ ሲሆን ይህም 
የመጨረሻዎቹ ግምት አወሳሰዶች የኧርሊንግተን ካውንቲ የመኖሪያ ቤትና 
የሕዝብ ብዛትን አጠቃላይ ብዛት እንዲወክሉ አስችሏቸዋል። የክብደት 
አሰጣጡ ለንኡሳን ቡድኖች ያለመመጣጠንን ለማስተካከል 
እና በተሸነሸኑ ቡድኖች ውስጥ ምንም መል ያለማግኘት ሁኔታን ለማካካስ 
እንዲቻል ተብሎ ጥቅም ላይ ውሏል። የመጨረሻዎቹ ክብደቶች በካውንቲው 

ውስጥ 5.7 መኖሪያ ቤቶች ከሚወክል ከአንድ ምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤት 

ጀምሮ እስከ በካውንቲው ውስጥ 81.3 መኖሪያ ቤቶችን እስከ የሚወክል 
መልስ ሰጪ መኖሪያ ቤት ድረስ ይደርሳሉ። የሁሉም ምላሽ ሰጪ መኖሪያ 
ቤቶች በመደመር የሚገኙት ክብደቶች ከኧርሊንግተን ካውንቲ አጠቃላይ 
የሕዝብና የመኖሪያ ቤት ብዛት ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። ሪፖርት 
የተደረጉት በመቶኛ የተገለጹት ውጤቶች የኧርሊንግተን ካውንቲን አጠቃላይ 
የሕዝብና የመኖሪያ ቤት ብዛት የተሻሉ ወካይ የሆኑ ግምታዊ አኃዞችን 

ሰጥተዋል። ይህ በክብደት የተሰጠ የዳሰሳ ጥናት ስርጭት ውጤት በ US 

Census Bureau’s 2013-2017 American Community 

Survey (ACS) የዐምስት ዓመት ግምቶች ላይ ለኧርሊንግተን ካውንቲ 
በተሰጡት ስርጭቶች አንጻር በማየት ትክክለኛነቱ ሊረጋገጥ ይችላል። 

የመጨረሻው መኖሪያ ቤት ናሙና ክብደት ከተወሰደ በኋላ፣ የዳሰሳ ጥናት 
አድራጊው ቡድን የሚከተሉትን ዓይነቶች ትንታኔዎች አከናውኗል፦ 

• የምላሽ ሰጪ ስርጭቶች እና ትክክለኛው የመልስ ሰጪ ሥነ ሕዝባዊ
እና ጂኦግራፊያዊ የኧርሊንግተን ካውንቲ ስርጭቶች ንጽጽር

•  ድግምግሞሽ እና ክብደት የተሰጣቸው የፕሮግራሙ ግብረመልስ
ጥያቄዎች ስርጭቶች

•  በንኡሳን ቡድኖች እና በፕሮግራም ግብረመልስ ጥያቄዎች መካከል
አቋራጭ ሰንጠረዦች

• የስታትስቲካዊ አንደምታ ሙከራዎች እነዚህን ጨምሮ፦

የተስተካከለ ዲዛይን ቲ ሙከራዎች (t tests) እና የቺ ስኲዌር (chi- 

square) ሙከራዎች

• የተወሰኑ ንዑስ-ቡድኖች ምን ያክል ይበልጥ የተወሰነ የመኪና ማቆሚያ
ተሞክሮዎች ወይም በፕሮግራሙ ላይ አስተያየት እንዳላቸው ለመገመት
በበርካታ መለኪያዎች ላይ የሎጅስቲክስ ድግምግሞሽ ሞዴልን ማሳየት 

• የበርካታ የጥያቄ ምላሾች ጂኦ-መገኛ ቦታ ትፍገት (Geo-spatial

density) ትንተና

ዓባሪ 4 የመጨረሻው የመኖሪያ ቤት ናሙና እንዴት መመዘን እንዳለበት 
ተጨማሪ መረጃን ያካትታል። 

*** 
ቁልፍ ቃላት 

*** 

• ዒላማ የተደረጉ ንኡሳን ቡድኖች፦ ንኡሳን የሕዝብ ክፍሎች በ RPP ብቃት፣ በመኖሪያ ቤት
ዓይነት፣ እና በፕላን ዝግጅት ኮሪደር መገኛ አካባቢ መሠረት የተመደቡ።

*** 

• የድልደላ ቡድኖች፦ የንኡስ ቡድኖች ጥምረት ሁለትዮሻዊ አካታችነት፣ ለምሳሌ፦ በ Columbia Pike

አካባቢ ለ RPP-ብቁ የሆኑ ነጠላ-ቤተሰብ ቤቶች።
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ለዳሰሳ ጥናቱ ማን ምላሽ ሰጥቷል? 
የሚከተሉት ስርጭቶች ምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶችን የኧርሊንግተን ካውንቲ 
ሕዝብ ክብደት የተሰጣቸው መኖሪያ ቤቶች ጋር እንዲሁም ሊገኝ የሚችል 

ሲሆን ከኤሲኤስ የዐምስት አመት ግምቶች ከ 2013 እስከ 2017 ባለው 
ውስጥ ካለው የሕዝብና የቤት ቆጠራ ውሂብ ጋር ይነጻጸራሉ። 

ሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ፦ ገቢ 

ከፍተኛ-ገቢ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች ከተወካዮች መካከል ከልክ በላይ 

ተወክለው ነበር።  በዓመት ከ $100,000 ዓመት በላይ 

የሚያገኙ መኖሪያ ቤቶች ከአጠቃላይ ምላሽ ሰጪዎች 70% ያክሉን ሲይዙ፣ 
በአገር አቀፍ ደረጃ ካለው የኤሲኤስ የዐምስት ዓመት ግምቶች አንጻር ሲታይ 

እነዚህ ቤቶች ከኧርሊንግተን ካውንቲ የሕዝብ ብዛት 56% ያክሉን ይይዛሉ። 
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች ለዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ የመስጠት 
ዕድላቸው ዝቅተኛ ነበር። በአገር አቀፍ ደረጃ ባለው የኤሲኤስ የዐምስት 
ዓመት ግምቶች ላይ እና ክብደት የተሰጣቸው በምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች 
መካከል ያለው ወጥነት ማጣት የተፈጠረው የዳሰሳ ጥናቱ ክብደቶች 

ከገቢ ስርጭት አኳያ ጥናቱ ከተደረገ በኋላ ድኅረ-ድልደላ ስላልተደረገባቸው 
ነው። የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን በድልደላ መለኪያዎቹ ላይ ገቢ ወጥነት 

እንደሌለው ደርሶበታል (ለምሳሌ የፕላን ዝግጅት ኮሪደሮች እና የ RPP 

ብቁነት) እና በመሆኑም ይህ ሁኔታ በአንዳንድ የተሸነሸኑ ንኡሳን ቡድኖች 
ላይ ከልክ በላይ ክብደት መሰጠትን ሊያስከትል ይችላል። የክብደት አሰጣጡ 
ከፍተኛ ገቢ ያላቸውን ከልክ በላይ ውክልና እንዲቀንስ እንደተደረገ እዚህ ላይ 

ልብ ሊባል ይገባል—ለምሳሌ፣ $200,000 ወይም ከዚያ በላይ ገቢ 

የሚያገኙ መኖሪያ ቤቶች ከመልስ ሰጪዎች መካከል 28% ያህሉን ሲይዙ 

ይህም ከአጠቃላዩ የኧርሊንግተን ካውንቲ የሕዝብ ብዛት 22% ያክሉን 
ይሆናል። ክብደት አሰጣጥ ከተተገበረ በኋላ፣ ይህ የገቢ ቡድን 

ክብደት ከተሰጣቸው መኖሪያ ቤቶች መካከል 20% ያክሉን እንዲይዝ 
ተደርጓል። ክብደት አሰጣጥ ሂደት በተጨማሪ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን 

ንኡሳን ቡድኖች ውክልናንም አሻሽሏል—ለምሳሌ፣ በዓመት $24,999 
በታች የሚያገኙ መኖሪያ ቤቶች ምላሽ ከሰጡ መኖሪያ ቤቶች መካከል 

ምንም እንኳ ከካውንቲው አጠቃላይ የሕዝብ ብዛት 10% ያክሉ በዚህ 

ቡድን ውስጥ ያለ ቢሆንም 3% ያክሉን ብቻ ይወክላሉ። ክብደት አሰጣጥ 
ከተተገበረ በኋላ፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች ክብደት 

ከተሰጣቸው መኖሪያ ቤቶች መካከል 4% ያክሉን ይይዛሉ። 

ሥዕል 7 የገቢ ስብጥር ከመልስ ሰጪዎች መካከል፣ የተመዘኑ መኖሪያ ቤቶች፣ እና 
የካውንቲ ሕዝብ ብዛት 

□ Percent of respondent households (n=3, 633) =  የምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች መቶኛ (n=3, 
633)

□ Weighted Percent of Respondent Households = ምላሽ የሰጡ መኖሪያ ቤቶች ክብደት
የተጨመረባቸው

□ Percentage of Arlington County Population (2013-2017 ACS 5 year Estimates) = 
የኧርሊንግተን ካውንቲ ሕዝብ ብዛት መቶኛ (2013-2017 ኢሲኤስ 5 ዓመት ግምቶች)

ወይም ተጨማሪ 

ከ $24, 999  ያነሰ 



26 

50% 50% N/A 

ሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ፦ ጾታ 

ወንዶች ከሴቶች ይልቅ በትንሹ የተሻለ ለዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ የመስጠት ዕድል ያላቸው ቢሆኑም የዳሰሳ ጥናቱ የሥነ ጾታ ተዋጽዖ ስርጭት ከአጠቃላዩ የሕዝብ ብዛት 
ስርጭት ጋር ተቀራራቢ ነው። ክብደት የተሰጣቸው እና ያልተሰጣቸው ስርጭቶች ወደ ሙሉ ቊጥር በሚጠጋጉበት ጊዜ እኩል ነበሩ። 

ሥዕል 8 የጾታ ስብጥር ከመልስ ሰጪዎች መካከል፣ የተመዘኑ መኖሪያ ቤቶች፣ 
እና የካውንቲ ሕዝብ ብዛት 

ሴት ወንድ ከሁለቱም ያልሆነ 

የተመዘኑ እና ያልተመዘኑ የመልስ 
ሰጪ መኖሪያ ቤቶች 

(n = 3,760) 49% 51% <1% 
የኧርሊንግተን ካውንቲ 

የሕዝብ ብዛት (2013-2017 

ACS 5-ዓመት ግምቶች) 



ኧርሊንግተን ካውንቲ | የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ የቀረበ የዳሰሳ ጥናት 27 

ሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ፦ ዘር እና ጎሣ 

ነጭ/ካውካሲያን ነዋሪዎች ከኧርሊንግተን ካውንቲ አጠቃላይ ሕዝብ ብዛት አብላጫውን ቊጥር የሚይዙ ሲሆኑ በመልስ ሰጪዎች መካከል ከልክ በላይ 

በብዛት ተወክለው ነበር፤ ይህ በእንዲህ እንዳለ ሂስፓኒክ/ላቲኖ፣ ጥቊር/አፍሪካ አሜሪካዊ/አፍሮ-ካሪቢያን፣ እና የእስያ/ፓስፊክ አይላንደር ነዋሪዎች ከልክ 

በታች ተወክለዋል። ለምሳሌ፣ የቤትና የሕዝብ ቆጠራ ውሂብ ከአጠቃላዩ የኧርሊንግተን የሕዝብ ብዛት ሂስፓኒክ/ላቲኖ ነዋሪዎች 16% ያክሉን እንደሚሸፍኑ 

ሆኖም ግን በዳሰሳ ጥናቱ ከተሳተፉ ምላሽ ሰጪዎች መካከል 4% የሚሆኑት ብቻ ሂስፓኒክ/ላቲኖ ሆነው ተገኝተዋል። 

የምላሽ ሰጪዎችን መልስ የመስጠት ዕድል ከፍ ለማድረግ ሲባል የዳሰሳ ጥናቱ ዘር ኣና ጎሣን ወደ አንድ ነጠላ ጥያቄ እንዲጨመቁ ያደረጋቸው ሲሆን ኤሲኤስ ግን 

ሂስፓኒክ/ላቲኖ ዝርያ ያላቸውን ሰዎች ከዘር ለይቶ በመያዝ ለመካከለኛው ምሥራቅ /ሰሜን አፍሪካዊያን የሚሆን ምድብ የለውም። ለዚህ የዳሰሳ ጥናት ዓላማ 

ሲባል በርካታ ዘር/ዝርያ እንዳላቸው የሚያሳየውን ምድብ የመረጡ የዳሰሳ ምላሽ ሰጪዎችን እንደ ብዙ ዝርያ ያላቸው በሚል ተፈርጀዋል። 

ሥዕል 9 የዘር/የጎሣ ስብጥር ከመልስ ሰጪዎች መካከል፣ የተመዘኑ መኖሪያ ቤቶች፣ እና 
የካውንቲ ሕዝብ ብዛት 

በ ACS ላይ አማራጭ አይደለም 

□ Percent of respondent households (n=3, 349) =  የምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች መቶኛ (n=3, 
349)

□Weighted Percent of Respondent Households = ምላሽ የሰጡ መኖሪያ ቤቶች ክብደት
የተጨመረባቸው

□ Percentage of Arlington County Population (2013-2017 ACS 5 year Estimates) = 
የኧርሊንግተን ካውንቲ ሕዝብ ብዛት መቶኛ (2013-2017 ኢሲኤስ 5 ዓመት ግምቶች)

ነጭ/ካውካሲያን 

ብዙ ዘር ያለው 

እስያዊ ወይም ፓስፊክ አይላንደር 

ጥቁር/አፍሪካዊ አሜሪካዊ/አፍሮ-ካሪቢያዊ 

ሂስፓኒክ/ላቲኖ 

መካከለኛ ምሥራቅ/ሰሜን አፍሪካዊ 

ተወላጅ አሜሪካዊ፣ የአላስካን ተወላጅ ጨምሮ 

ሌላ 
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ሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ፦ ቋንቋ 

አብዛኛዎቹ የዳሰሳ ጥናት ምላሽ ሰጪዎች (89%) እንግሊዝኛ ብቻ የሚናገሩ፣ 10% እንግሊዝኛ እና ሌላ ሁለተኛ ቋንቋ መናገር የሚችሉ እንዲሁም ከ1% 
በታች የሚሆኑ ብቻ የተለየ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው። ኤሲኤስ ቋንቋዎችን የሚመዝነው በቤት ውስጥ እንግሊዝኛ በሚነገርበት መጠን ስለሆነ የዳሰሳ ጥናቱ 

ውጤቶች ከሕዝብ እና ቤት ቆጠራ ውሂብ (መረጃ) ጋር ሙሉ በሙሉ አንድ ዓይነት አይደሉም። ለምሳሌ፣ እንደ የሕዝብ እና ቤት ቆጠራው ውሂብ 

ከኧርሊንግተን ካውንቲ ነዋሪዎች መካከል 71% የሚሆኑት እንግሊዝኛ ብቻ የሚናገሩ ሆነው ቀጣዩ ብዙ ሰው የሚናገረው ቋንቋ ስፓኒሽኛ ነው። ኤሲኤስ 

ከካውንቲው ነዋሪዎች መካከል 14% የሚሆኑት በቤታቸው ስፓኒሽኛ ይናገራሉ፤ ከነዚህም ውስጥ 10% የሚሆኑት በተጨማሪ እንግሊዝኛ “በጥሩ ሁኔታ” 

ይናገራሉ እና 4% የሚሆኑት ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታቸው እምብዛም የሆነ ነው። እነዚህ ውጤቶች ከካውንቲው አጠቃላይ የሕዝብ ብዛት አንጻር 
ሲታይ እንግሊዝኛ ብቻ የሚናገሩት ሰዎች ከምላሽ ሰጪዎች መካከል ከልክ በላይ እንደተወከሉ ይጠቁማሉ። በሁለቱም በቋንቋ እና በባህል ችግሮች ምክንያት 
ውስን የእንግሊዝኛ አቅም ያላቸው መኖሪያ ቤቶች ለዳሰሳ ጥናቶች አግኝቶ ለማነጋገር እና በአጠቃላይ ለሕዝብ ጥቅም በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳትፎ 
እንዲያደርጉ ለማድረግ ይበልጥ አስቸጋሪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። የዳሰሳ ጥናቱ ስፓኒሽኛ ዕትም በርካታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ምላሾችን አስገኝቷል ሆኖም ግን 

ከስፓኒሽኛ ተናጋሪ ከሆነው ማኅበረሰብ የሚገኘው ምላሽ መጠን የምልመላ ፖስትካርዱን ወደ ስፓኒሽኛ ተተርጒሞ ተሰጥቶ ቢሆንና ሂስፓኒክ/ላቲኖ ነዋሪዎች 
በብዛት በሚገኙባቸው ቦታዎች ላይ ተጨማሪ የምልመላ ግፊቶች ተደርገው ቢሆኖ ኖሮ ቊጥሩ ከዚህም በላይ ሊጨምር ይችል ነበር። 
የዳሰሳ ጥናቱ የአማርኛ ዕትም ምንም ዓይነት ምላሽ አላገኘም ይህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት ምናልባት የምልመላ ፖስትካርዱ በአማርኛ ቋንቋ ስላልተዘጋጀ ሊሆን 
ይችላል። ሆኖም ግን፣ የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ በመላው ካውንቲው ውስጥ እና በክልሉ ላይ ደግሞ ይበልጥ በሰፊው ተሰራጭቶ ይገኛል፤ ይህም ሊገኙ እንኳ 
ቢችሉ በአማርኛ ፖስትካርድ የሚደርሳቸውን ሰፈሮች ለመምረጥ አስቸጋሪ ያደርገዋል። 

ሥዕል 10 በመልስ ሰጪዎች የሚነገሩ ቋንቋዎች ስርጭት፣ የተመዘኑ መኖሪያ ቤቶች፣ እና 
የካውንቲ ሕዝብ ብዛት 

የምላሽ ሰጪ መኖሪያ  ቤቶች መቶኛ (n = 4,181) የምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች ክብደት የተሰጠው መቶኛ 

እንግሊዝኛ ብቻ 

እንግሊዝኛ እና ሌሎች ቋንቋዎች 

ሌሎች 

ስፓኒሽኛ ብቻ 

ቻይንኛ ብቻ 

ሩሲያኛ ብቻ 

አማርኛ ብቻ 

ዓረብኛ እና ሌላ 

ሞንጎሊያኛ ሂንዲኛ ብቻ 

ወይም ፑንጃቢኛ ብቻ 

ዓረብኛ ብቻ 

88.5% 
88.3% 

10.2% 
10.2% 

0.6% 
0.6% 

0.3% 
0.5% 

0.2% 
0.2% 

0.05% 
0.4 % 

0.5 % 
0.02% 

0.02% 
0.04% 

0.02% 
0.1 % 

0.2 % 
0.1 % 

0.2 % 
0.1% 
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69% 
ያልተመዘኑ 
የመልስ ሰጪ 
መኖሪያ ቤቶች 46% 16% 38% 

ሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ፦ የመኖሪያ ቤት ዓይነት 

ብቻቸውን በተነጠሉ ነጠላ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ መኖሪያ ቤቶች በዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ ሰጪዎች መካከል ከልክ በላይ ተወክለው ነበር። ውጤቶች የነጠላ ቤተሰብ 

በተነጠሉ መኖሪያ ቤቶች የሚኖሩ 25%፣ ነጠላ ቤተሰብ ከሌላ ቤት ጋር የተያያዘ 6% (እንደ የከተማ ቪላ ቤቶች እና ዱፕሌልክስ የመሳሰሉ ቤቶች) እንዲሁም 

በርካታ ቤተሰቦች በአንድ ላይ የሚኖሩባቸው 69% (እንደ አፓርታማዎች እና ኮንዶሚኒየሞች የመሳሰሉ) ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ የሕዝብ ስርጭትን 
እንዲያንጸባርቁ ሲባል ክብደት ተጨምሮላቸዋል። 

ሥዕል 11 በመልስ ሰጪዎች መካከል የመኖሪያ ቤት ዓይነት ስርጭት እና የተመዘኑ 
መኖሪያ ቤቶች 

ብቻውን የተነጠለ 
ነጠላ-ቤተሰብ 

ከሌላ ጋር የተያያዘ 
ነጠላ-ቤተሰብ 

ብዙ ቤተሰብ 

የተመዘኑ 
የመልስ ሰጪ 
መኖሪያ ቤቶች 6% 25% 
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ምላሽ ሰጪዎች የት ይኖራሉ? 

የፕላን ዝግጅት ኮሪደሮች 

ሦስት የፕላን ዝግጅት ኮሪደሮች እንደ ንኡስ ቡድኖች ተካተዋል፦ Rosslyn Ballston፣ Columbia Pike፣ እና Route 1 በ ሥዕል 13 ላይ 

እንዲሚታየው። እነዚህ አካባቢዎች ከብዙ ቤተሰብ የሚኖርባቸው ሰፈሮች አቅራቢያ በአንድ ነጠላ ቤተሰብ ሰፈሮች ውስጥ የ RPP ገደቦች ይበልጥ 
ያሉባቸው ናቸው። ለዳሰሳ ጥናቱ ጥቅም ላይ የዋሉት የፕላን ዝግጅት ኮሪደሮች በኧርሊንግተን ካውንቲ የማኅበረሰብ ፕላን ዝግጅት እና የመኖሪያ ቤት 

ልማት መመሪያ (ሲፒኤችዲ) 

Arlington County Department of Community Planning and Housing Development (CPHD) ጥቅም ላይ ከዋሉት ጋር በትክክል 

አይዛመዱም። በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ጥቅም ላይ የዋሉት ኮሪደሮች በሲፒኤችዲ ጥቅም ላይ ከዋሉት ስለሚገዝፉ ከ RPP ገደቦች ጋር ያሉትን በአቅራቢያ ያሉ 
ሰፈሮችን በውስጣቸው ያካትታሉ። 

ለዳሰሳ ጥናቱ ጥቅም ላይ የዋሉቱ ኮሪደሮች የሥነ ሕዝብ ነክ መረጃ ውጤቶች ከሕዝብና ቤት ቆጠራው ውሂብ ጋር መነጻጸር እንዲችሉ ከ Census Block 

Group 

ሥዕል 12 በኧርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ ያሉ የመኖሪያ ቤት ዓይነቶች 

ብዙ ቤተሰብ አንድ ላይ የሚኖር 
 ባለ አንድ ነጠላ ቤተሰብ ከሌላ ጋር የተያያዘ 
ባለ ነጠላ ቤተሰብ ከሌላ የተነጠለ 
ኧርሊንግተን ካውኒቲ - ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች 
የሚገኙባቸው አካባቢዎች 
ከ RPP ገደቦች ጋር መንገዶች 

የመኖሪያ ቤት ግንባታ ዓይነት 
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ጋር የተዘጋጁ ናቸው። በአጠቃላይ አነገጋገር፣ የአንድ ነጠላ ቤተሰብ መኖሪያ ቤት ያለባቸው ሰፈሮች እንደሆኑ የታወቁ ሰፈሮች በዋንኛነት የያዙ የካውንቲው 

ሌሎች አካባቢዎች ከፍተኛው የመልስ ሰጪዎች (29%) ያስገኙ ሲሆኑ Route 1 ከሁሉም ያነሰውን የመላሾች መቶኛ አግኝቷል። ሆኖም ግን፣ ከሦስቱ 

የፕላን ዝግጅት የሚደረግባቸው ኮሪደሮች ውጭ ያሉ ሁሉም ሌሎች አካባቢዎች እና የ Rosslyn-Ballston ፕላን ዝግጅት የሚደረግበት ኮሪደር ከፍተኛ 
ድርሻ ባለው መልኩ እንዲወከሉ 

ክብደት ተጨምሮላቸዋል እንዲሁም የካውንቲውን የመኖሪያ ቤት የሕዝብ ስርጭት እንዲዛመዱ Columbia Pike እና Route 1 ዝቅ ያለ ድርሻ 
እንዲወክሉ ተደርገው ክብደት ተሰጥቶዋቸዋል። 

ሥዕል 13 ለናሙና ድልድል ጥቅም ላይ የዋሉ የኧርሊንግተን ካውንቲ ፕላን ዝግጅት 
ኮሪደሮች 

□ Columbia Pike

□ Route 1

□ Rosslyn-Ballston

□ Arlington County – ሁሉም ሌሎች ቦታዎች
____ RPP ገደቦች ያሉባቸው መንገዶች

የፕላን ዝግጅት ኮሪደሮች 
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ሥዕል 14 የኮሪደር ዕቅድ አወጣጥ ከመልስ ሰጪዎች መካከል፣ የተመዘኑ 
መኖሪያ ቤቶች፣ እና የካውንቲ ሕዝብ ብዛት 

የምላሽ ሰጪ መኖሪያ  ቤቶች መቶኛ (n = 4,539) የምላሽ ሰጪ 

መኖሪያ ቤቶች ክብደት የተሰጠው መቶኛ 

የኧርሊንግተን ካውንቲ የሕዝብ ብዛት መቶኛ (2013-2017 ACS 5-ዓመት ግምቶች) 

ሁሉም ሌሎች ቦታዎች 

29% 

33% 

33% 

Rosslyn-Ballston 

29% 

34% 

34% 

Columbia Pike 18% 

18% 

24% 

መንገድ 1 15% 

15% 

18% 

RPP ክልሎች 

የ RPP ክልሎች ነዋሪዎች (ማለትም ከቤታቸው ፊት ለፊት የ RPP ገደቦች በመንገዳቸው ላይ ያለባቸው ነዋሪዎች) ከምላሽ ሰጪዎቹ መካከል 32% ድርሻ 

ይወስዳሉ ሆኖም ግን ከካውንቲው የሕዝብ ብዛት 10% የሚሆነው ብቻ በ RPP ክልሎች ውስጥ ይኖራል። የመጨረሻው ናሙና የ RPP ክልል 

ነዋሪዎችን ከልክ በላይ መወከልን ለመቀነስ ሲባል ክብደቱ ተጨምሯል። ክልል 6 ባለው በውስጡ የሚኖር ሕዝብ ብዛት ከካውንቲው አብዛኛው ሰው 

ስለሚኖርበት በጣም ግዙፉ ክልል ነው (1.9%) እና በመሆኑም ከልክ በላይ ያልተመጣጠነ ከፍተኛ የመላሾችን መቶኛ ቊጥር ነበረው። ክልል 1፣ 2፣ 3፣ 

እና 7 በጣም ከልክ በላይ የተወከሉ ክልሎች ሲሆኑ ክልል 15፣ 16፣ 20፣ እና 23 ከልክ በላይ ጥቂት ምላሽ ሰጪዎች ነበሩዋቸው። 
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ሥዕል 15 የRPP ክልል ስርጭት በመልስ ሰጪዎች መካከል፣ የተመዘኑ መኖሪያ ቤቶች፣ 
እና የካውንቲው ሕዝብ ብዛት 

1 0.4% 
0.5% 

1A 0.4% 
0.4% 

1B 0.5% 
0.4% 

1C 0.4% 
0.3% 

2 0.4% 
0.3% 

3 0.3% 

0.2% 

 

1.1% 

1.1% 

1.7% 

1.5% 

1.8% 

1.5% 

2.5% 

የምላሽ ሰጪ መኖሪያ  ቤቶች መቶኛ (n = 4,536) የኧርሊንግተን 

ካውንቲ መኖሪያ ቤቶች የምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች ክብደት የተሰጠው መቶኛ 

4 

4/6 

5 

6 

<0.1% 
N/A 

0.5% 
0.46% 

1.2% 
1.0% 

1.0% 

2.0% 
1.9% 

7.9% 

7 0.1% 
0.5% 

0.13% 

8 

9 0.7% 
0.6 % 

1.3% 
1.5%  

2.1% 

4.0% 

10 0.3% 
0.36% 

0.9% 

11 0.3% 
0.28% 

0.7 % 

12 0.1% 
0.4% 

0.2% 
0.4% 

13 0.1% 
0.2% 

0.4% 

14 0.2% 
0.1 % 

0.2 % 

15 0.1% 
<0.1% 
<0.1% 

16 0% 
<0.1% 
<0.1% 

20 0% 
<0.1% 

21 0.1% 
0.2% 

0.6 %  

1.1% 

22 0.3% 
0.34% 

0.2 % 

23 0.1% 
<0.01% 

0.5% 

24 0.2% 
0.3 % 
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ሲቪክ ማኅበራት 

በ Arlington Ridge እና Aurora Highlands Civic Association ባሉበት አካባቢዎች ውስጥ የሚኖሩ ምላሽ ሰጪዎች ለዳሰሳ ጥናቱ ምላሽ 

የመስጠት ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር። የዳሰሳ ጥናት አድራጊው ቡድን ለመኖሪያ ቤቶች ብዛት በሲቪክ ማኅበራት የተዘጋጀ ውሂብ (መረጃ) ስላልነበረው በቀረበው 

ውሂብ (መረጃ) ላይ አንድ ሲቪክ ማኅበረሰብ ከልክ በላይ ይወክል ወይም ያነሰ ይወከል የሚታወቅ ነገር የለም። 

ሥዕል 16 ከፍተኛ 5 እና ዝቅተኛ 5 የሲቪክ ማኅበራት ለዳሰሳ ጥናት ምላሾች 

የምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች መቶኛ (n = 1,259 ለታዩ 10 መገኛ አካባቢዎች) የምላሽ ሰጪ መኖሪያ ቤቶች ክብደት የተሰጠው መቶኛ 

Arlington Ridge 6.7% 
3.7% 

Aurora Highlands 6.5% 
4.3% 

Ballston - Virginia Square 5.6% 
9.5% 

Crystal City 4.6% 
5.6% 

ከፍተኛ 5 

ታችኛው 5 

Ashton Heights 4.1% 
1.6% 

24th Rd S 

Riverwood 

Chain Bridge Forest 

Rivercrest 

Cherry Valley Nature Area 

0.1 % 
0.2 % 

0.1% 
0.1% 

<0.1% 
0.1% 

<0.1% 
<0.1% 

<0.1% 
<0.1% 

ooo በዚህ ምዕራፍ ላይ የሚገኙ ቁልፍ ነጥቦች

ooo • 

• 

4,539 መኖሪያ ቤቶች ምላሽ ሰጥተዋል፣ የምላሽ መስጠት መጠኑ ከጠቅላላው

ooo 
ooo 

ከፍተኛ ገቢ ያላቸው፣ ነጭ ነዋሪዎች፣ እንግሊዝኛ ተናጋሪ መኖሪያ ቤቶች፣ ባለአንድ ቤተሰብ ነጠላ 

መኖሪያ ቤቶች፣ በ RPP ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች፣ እና Rosslyn-Ballston አካባቢ 
ነዋሪዎች ምላሽ የመስጠት ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር። 

• የናሙና ክብደቶች ከልክ በላይ የተወከሉ ቡድኖችን ድርሻ የቀነሱባቸው ሲሆን ከልክ በታች የተወከሉ
ቡድኖችን ድርሻ ደግሞ ከፍ እንዲሉ አድርገዋል።
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ምዕራፍ 4

ነዋሪዎች ስለ RPP ፕሮግራም ምን 

ያስባሉ?



36 

??? 
ይህ ምዕራፍ ምላሽ የሚሰጥባቸው ጥያቄዎች 

??? 
• 

• 

• 

ነዋሪዎች ስለ ፕሮግራሙ ያውቁ ነበር እንዲሁም ይሳተፉስ ነበር? 

??? 

ነዋሪዎች በመንገዳቸው ላይ ገደቦች እንዲጣሉ ይፈልጋሉ? ለምን አላቸው ወይም የላቸውም? 

??? 

ወደፊት የሚኖር የመኪና ማቆሚያ ፍላጎት ነዋሪዎች እንዴት መሆን አለበት ብለው ያስባሉ? ፕሮግራሙ 

እንዴት መዋቀር አለበት? ለመሳተፍ ማን ብቁ መሆን አለበት? 

??? 

• 

• 

የፈቃድ ዋጋ የተለያየ መሆን አለበት ብለው ነዋሪዎች ያስባሉ?

ነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ ችግሮችን እንዲገነዘቡ ምን ያስገድዳቸዋል? 
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ምዕራፍ 4

የፕሮግራም ግንዛቤ ማስጨበጫና ተሳትፎ 
በ RPP ክልሎች ውስጥ እና ውጭ የሚኖሩ ነዋሪዎች በፕሮግራሙ ላይ እና በአጠቃላይ 

ስለ መኪና ማቆሚያ ቦታ ያላቸውን ተሞክሮ በተመለከተ አስተያየት ሰጥተዋል። 

የሚከተሉት ውጤቶች ከዳሰሳ ጥናቱ የተገኙ በጣም ወሳኝነት ያላቸው አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው። ሁሉም መቶኛዎች ምንም ምላሽ ላልሰጡ እንዲያካክሱ እና 
የካውንቲውን የመኖሪያ ቤት የሕዝብ ስርጭቶች በተሻለ እንዲያንጸባርቁ ተደርገው ክብደት ተጨምሮባቸዋል። ውጤቶች በሚከተለው ቅርጸት ቀርበዋል፦ 

X% (X) መቶኛው ክብደት የተጨመረበት ውጤት ሲሆን እና በቅንፍ ውስጥ ያለው የኤክስ ምልክት ክብደት ያልተሰጠው የድግምግሞሽ መጠን ነው 

(ለምሳሌ ምላሽ የሰጡ መኖሪያ ቤቶች ትክክለኛው አኃዝ)። 

በዝርዝር ለቀረቡ የዳሰሳ ውጤቶች የያዘውን ‘የውሂብ መጽሐፍ” ለማግኘት ዓባሪ 5 ን ይመልከቱ። 

ግንዛቤ 

አብዛኛዎቹ ሰዎች (79%) ስለ RPP Program ግንዛቤው አላቸው። ስለ RPP Program ብዙም ላይሰሙ ይችላሉ የሚባሉ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ 
ሰዎች እነዚህ ናቸው፦ 

• በ Route 1 አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ (34% ከ Route 1 አካባቢ መኖሪያ ቤቶች፣ ከሌሎች አካባቢዎች 15-23% ጋር ሲነጻጸር)

• በርካታ ቤተሰብ በሚኖርባቸው የጋራ መኖሪያዎች የሚኖሩ (27%፣ ከነጠላ ቤተሰብ የመኖሪያ ቤት ዓይነት 7-10% ጋር ሲነጻጸር)

• እንደ ጥቁር/አፍሪካ አሜሪካዊ፣ እስያዊ፣ ወይም ሂስፓኒክ/ላቲኖ ተለይተው የታወቁ ሰዎች (42%፣ 35%፣ እና 32%፣ እንደ ቅደም ተከተላቸው ከነጭ

መኖሪያ ቤቶች 20% ጋር ሲነጻጸር)

• በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ሕፃናት የሌላቸው (ሕፃናት ከሌላቸው መኖሪያ ቤቶች 23% ያክሉ ሕፃናት ካሉባቸው መኖሪያ ቤቶች 16% ጋር ሲነጻጸር)

ሥዕል 17 ኧርሊንግተን ካውንቲ የመኖሪያ ቤት አካባቢ በፈቃድ የመኪና ማቆሚያ 

ፕሮግራም እንዳለው ያውቁ ነበር? 

አዎ፦ 79% (3,909) አይ፦ 21% (621) 
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አላውቅም፦ 7% (139) 

አሁን ያሉ ገደቦች 

አብዛኛዎቹ ሰዎች ከቤታቸው ፊት ለፊት ገደቦች የሉባቸውም (ይህ ከ RPP ክልሎች ውጭ ከሚኖሩት 90% የሚለው ስታትስቲክስ አኃዝ ጋር ስምም 

ነው)። በተለይ፣ ከመኖሪያ ቤቶቹ 7% ያክሉ በሰፈራቸው ውስጥ ባሉ መንገዶች ላይ የመኪና ማቆሚያ ክልከላዎች እንዳሉ አያውቁም። በሰፈራቸው በሚገኝ 

መንገድ ላይ የ RPP ገደቦች ላይኖርባቸው ይበልጥ የሚችሉ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው፦ 

• በ Columbia Pike አካባቢ የሚኖሩ (76% ከ Columbia Pike አካባቢ መኖሪያ ቤቶች መካከል)

• ባለአንድ ነጠላ ቤተሰብ ሆኖ ከሌላ ጋር በተያያዘ ቤት ውስጥ የሚኖሩ (76% ከሌላ ጋር በተያያዘ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ባለአንድ ነጠላ ቤተሰብ መኖሪያ

ቤቶች)

ሥዕል 18 ከእርስዎ ቤት ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ የ RPP ገደቦች አሉ? 

በ RPP ፕሮግራም ላይ ያለ ተሳትፎ ደረጃ 

ለፕሮግራሙ ብቁነት የሚወሰነው የመኖሪያ ቤት መለያ ኮድን በመጠቀም ሲሆን ተሳትፎ የሚወሰነው ደግሞ “በየኧርሊንግተን ካውንቲ ነዋሪዎች በፈቃድ የመኪና 

ማቆሚያ ፕሮግራም ውስጥ እርስዎ ያልዎትን ተሳትፎ እንዴት በተሻለ መልኩ ይገለጻል?” ለሚለው ጥያቄ ለተለያዩ የፈቃድ ዓይነቶች የተሰጡ አማራጮች መካከል 

አንዱን በመምረጥ ነበር። አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ከ RPP ክልሎች ውጭ የሚገኙ እንደ መሆናቸው ወይም ብቁ ባልሆነ በተወሰነ መኖሪያ ቤት ውስጥ ያሉ 

ሊሆኑ ስለሚችሉ ለመሳተፍ ብቁ አይደሉም (91%)። ሆኖም ግን፣ ብቁ ከሆኑት መኖሪያ ቤቶች መካከል አብዛኛዎቹ ፈቃዶችን ይጠቀማሉ። በጣም ጥቂት ብቁ 
የሆኑ መኖሪያ ቤቶች ፈቃዶችን አይጠቀሙም። 

ሥዕል 19 በ RPP Program ላይ ያለ ተሳትፎ 

አዎ፦ 21% 

(1,579) 
አይ፦ 72% (2,188) 

መኖሪያ ቤት ፈቃዶችን ይገዛል፦ 9% 

(1,297) 

መኖሪያቤቱ 
ለመሳተፍ ብቁ 

አይደለም፦ 

91% 
(3,072) 

መኖሪያ ቤቱ ለመሳተፍ ብቁ ነው ነገር ግን ፈቃዶችን 

መግዛት አይችልም፦ 0.5% (66) 
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የፕሮግራም ግብረመልስ 
መኖሪያ ቤቶች በእነርሱ መንገዶች ላይ ገደቦች እንዲጣሉ ይፈልጋሉ? 

አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች የ RPP ገደቦች ቢኖርባቸውም ባይኖርባቸውም የመኪና ማቆሚያ ቦታን አሁን ባለበት ሁኔታ እንዳለ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። 

አሁን ያሉትን የ RPP ክልሎች ባሉበት ማስቀጠል 

አብዛኛዎቹ በ RPP ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ መኖሪያ ቤቶች በእነርሱ ሰፈር ባሉ መንገዶች ላይ ያሉ ገደቦች እንዳሉ እንዲቀጥሉ ይፈልጋሉ (72%)። አሁን ያሉ 
ገደቦች እንዳሉ እንዲቀጥሉ ሊፈልጉ የሚችሉ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው፦ 

• በአንድ ነጠላ ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ (ከሌላ ጋር የተያያዙ እና የተነጠሉ ቤቶች) (91% እና 82% እንደ ቅደም ተከተሎች፣ በርካታ

ቤተሰብ በጋራ ከሚኖርባቸው ቤቶች 57% ጋር ሲነጻጸር)

• ፈቃዶችን የሚጠቀሙ መኖሪያ ቤቶች (93%፣ ፈቃዶችን ከማይጠቀሙ መኖሪያ ቤቶች 50% ጋር ሲነጻጸሩ)

ሥዕል 20 ከእርስዎ ቤት ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ ያለው በነዋሪዎች ሰፈር 

ውስጥ የመኪና ማቆም ክልከላ ባለበት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ? 

ከ RPP ክልሎች ውጭ ያሉ መንገዶችን ባሉበት ሁኔታ ይቀጥሉ 

አብዛኛዎቹ ከ RPP ክልሎች ውጭ የሚኖሩ መኖሪያ ቤቶች በእነርሱ ሰፈር ባሉ መንገዶች ላይ ገደቦች እንዲጨመሩ አይፈልጉም (61%)። የ RPP ገደቦች 
እንዲጨምሩ ሊፈልጉ የሚችሉ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዚህ ናቸው፦ 

• በ Columbia Pike አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ (22% ከሁሉም የ Columbia Pike መኖሪያ ቤቶች መካከል ከሌሎች አካባቢዎች ውስጥ

ካሉ ከ 14% ያነሱ መኖሪያ ቤቶች)

- በ Columbia Pike ውስጥ ያሉ ባለ አንድ ነጠላ-ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ገደቦች እንዲጨምሩ የመፈለግ ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር (36% እና

38% ከሌላ ጋር ለተያያዙ ቤቶች እና ብቻቸውን የተነጠሉ ቤቶች፣ እንደ ቅደም ተከተላቸው)

• በአንድ ከሌላ ቤት ጋር የተያያዘ ነጠላ ቤተሰብ ቤት ውስጥ የሚኖሩ (37%፣ ከሌላ ቤት ጋር ባልተያያዘ ነጠላ ቤተሰብ ያለው ቤት ከሚኖሩ 17% እና

ብዙ ቤተሰብ ባንድ ላይ ከሚኖርባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች 12% ጋር ሲነጻጸር)

ሥዕል 21 ከእርስዎ መኖሪያ ቤት ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ የነዋሪ በፈቃድ መኪና 
ማቆሚያ ገደብ እንዲተከል ይፈልጋሉ 

አዎ፦ 72% (1,365) 
አይ፦ 20% 

(156) 

ምንም አስተያየት የሌለው፦ 8% (66) 

አዎ፦ 14% 

(487) 
አይ፦ 61% (1,299) 

ምንም አስተያየት የሌለው፦ ተጨማሪ መረጃ 

የሚፈልግ፦ 15% 

(353)
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ሰዎች በሰፈራቸው ውስጥ ባሉ መንገዶች ላይ ገደቦች እንዲቀመጡ ለምን ይፈልጋሉ ወይም አይፈልጉም? 

ገደቦች እንዲጣሉ የሚፈልጉ ሰዎች የራሳቸውን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ማንም እንደማይነካባቸው ማረጋገጥ እና ሌሎች ሰዎች 

እንዳያቆሙ እንዲከለከሉ ለማድረግ ይፈልጋሉ። 

በቤታቸው አቅራቢያ መኪናቸውን ማቆም እና ተላላፊ መኪናዎች በሰፈራቸው ውስጥ መኪና እንዳይቆሙ ምቹ ሁኔታን አለመፍጠር በ RPP ክልሎች ውስጥ 

ያሉ ይሁኑ ወይም ከ RPP ክልሎች ውጭ ያሉ ሆነው ገደቦች እንዲታከሉ ከሚፈልጉ ሰዎች RPP ገደቦች እንዲጣሉ ከሚፈልግባቸው በርካታ ምክንያቶች 
መካከል ሁለቱ ዋንኛ ምክንያቶች ናቸው። 

ሥዕል 22 በእርስዎ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ ያሉ ክልከላዎች ወይም ገደቦች 

እንዳሉ እንዲቀጥሉ የሚፈልጉባቸው ዋንኛ 3 ምክንያቶችን ይምረጡ 

በ RPP + ውስጥ ገደቦችን እንዳሉ ባሉበት ማስቀጠል 

ይፈልጋሉ (Q4a) ከ RPP + ውጭ ያሉ ገደቦች እንዲጨመሩ 

ይፈልጋሉ (Q4b) 

የእኔ መኖሪያ ቤት አጠገብ መኪና ማቆም እንደምችል ለማረጋገጥ 

ተላላፊ መኪናዎች በመኪና ማቆሚያ ቦታ 

እንዳይቆሙ ለማድረግ በአቅራቢያ ከሚገኙ አፓርታማዎች እና 

ኮንዶሚነየም ሕንጻዎች ውስጥ የሚኖሩ 

ነዋሪዎች መኪናዎችን እንዳያቆሙ ለማድረግ 

የንግድ ሥራ ደንበኞች መኪናቸውን እንዳያቆሙ ለማድረግ 

የሰፈር ደኅንነትንና ጸጥታ ለማሻሻል 

40% (415) 

39% (158) 

37% (367) 

37% (117) 

35% (368) 

40% (149) 

79% (871) 

76% (269) 

77% (881) 

66% (221) 

መዝረክረክን እና ረብሻን ለመቀነስ 20% (196) 

24% (94) 

ሌላ 12% (142) 
19% (72) 
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አስተያየቶች 

ገደቦችን እንዳሉ ለማስቀጠል ወይም ለማስጨመር ለምን እንደሚፈልጉ ሲጠየቁ “ሌላ” ብለው የመረጡ 

ነዋሪዎች ምክንያቶችን ጻፉ በሚለው ላይ የሚከተሉትን ናሙናዎች ሰጥተዋል (ግልጽ ለማድረግ ሲባል ቀጥታ 

ጥቅሶች አጠር ብለው እንዲቀርቡ ተደርገዋል)፦ 

• “የ O’Connell ተማሪዎች መኪናዎችን እንዳያቆሙ ለማድረግ”

• “የ VA Hospital Center ሠራተኞች እና ታካሚ በሽተኞች [መንገዱ ላይ መኪናቸውን እንዳይቆሙ ለማድረግ]”

•  “በአካባቢው ውስጥ ያሉ የንግዽ ሥራ ድርጅቶች የሚሠሩ ሠራተኞች መኪናቸውን ማቆማቸውን ለመቀነስ። በእኛ መንገድ ላይ የምግብ ቤት

ሠራተኞች መኪናቸውን ያቆሙ ነበር። መኪና ማቆሚያ ቦታዎቹን በየቀኑ ከ 4pm-2am ባለው ጊዜ ውስጥ ማግኘት አይቻልም። እኔ ቤቴ

ስመጣ መኪና ማቆሚያ ቦታ እስካገኘ ድረስ እና ሠራተኞች ወደ ቤታቸው ሲሄዱ 2am ላይ ድምፁ እስከሰማሁ ድረስ ምንም ችግር የለውም።”

• “የሥራ መኪኖች፣ ተላላፊ መንገደኛ መኪኖች መኪና እንዳያቆሙ ለማድረግ እና ለእኔ ቤት እንግዶች መኪና ማቆሚያ ቦታ ለማግኘት”

• “አንዳንድ ጊዜ ለበርካታ ቀናት ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች መኪናቸውን አቁመው የመሰወራቸውን ሁኔታ ለማስቀረት””

• “የንግድ ሥራ እና የመደብር/የተረሱ መኪኖች በቦታው እንዳይቆሙ ለማድረግ…”

• “የሜሪላንድ (Maryland) ታርጋ ያላቸው መኪኖች በቦታው እንዳይቆሙ ለማድረግ…”

•  “ሜሪላንድ (Maryland) ውስጥ የተመዘገቡ መኪናዎች ወደ ብሔራዊው የአየሮፕላን ማረፊያ በመሄድ ወደ ውጭ በሚበሩበት ጊዜ የእኛን

ሰፈር የመኪና ማቆሚያ ቦታ በነጻ እንዳይጠቀሙ ለማድረግ”

• “ላለፉት 45 ዓመታት በኖርኩበት ቤቴ ፊት ለፊት መኪናዬን ማቆም የምችልበት የራሴ አንድ የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ።”

• “በጣም ብዙ ነዋሪዎች ያላቸው ጎረቤት ሰፈሮች በተመሳሳይ የጋራ መንገድ ላይ ከሁለት በላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንዳይዙ ለማገድ”

•  “ከቤታችን ስንወጣና ስንገባ ያለን የተገደበ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ስለሆነ በእኛ መንገዶች ላይ ሰዎች በነጻነት እና ደኅንነታቸው ተጠብቆ በእግራቸው

እንዲሸራሸሩ ለማስቻል”

• “በአንደኛ ትምህርት ቤት አቅራቢያ ባለ መስቀለኛ መንገድ ላይ ያሉትን የመንገድ ምልክቶች በማገድ መኪናዎች በሕገወጥ መንገድ የመቆማቸውን ሁኔታ ለመቀነስ።

• “እኛ የምንኖረው ሁለት ስቴቶች በሚገናኙበት ድንብር ላይ ነው ያለነው (..) እና ሰዎች (..) ወደ ታች ለመሄድ ሲፈልጉ መኪናቸውን ከእኛ ቤት ፊት ለፊት

አቁመው በእግራቸው ይሄዳሉ (..)…”

“ ላለፉት 45 ዓመታት በኖርኩበት ቤቴ ፊት ለፊት መኪናዬን 
ማቆም የምችልበት የራሴ አንድ የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። 
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ገደብ መጣልን የሚቃወሙት ሰዎች የመኪና ማቆሚያ ቦታን እንደ የሕዝብ የጋራ ንብረት ይቆጥሩታል 

ገደብ መጣልን የማይፈልጉ መኖሪያ ቤቶች ሁሉም ሰው ወደ የሕዝብ የመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች መዳረሻ ሊኖረው ይገባል ብለው ያስባሉ። ከዚህ 
በተናጠል፣ ገደቦችን ከማይደግፉት መኖሪያ ቤቶች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት መኪና ማቆሚያ ቦታ አሁንም ቢሆን በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል አስፈላጊ 
ናቸው ብለው አያምኑም። አነዚህ ቡድኖች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦ 

• የ Rosslyn-Ballston ነዋሪዎች (በዚህ አካባቢ ውስጥ ያሉ 88% መኖሪያ ቤቶች፣ በሌላ ቦታ ከሚኖሩ 76-80% ሲነጻጸሩ)፣ ምንም እንኳ መኪና

ማቆሚያ ቦታ አሁንም ቢሆን በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል አስፈላጊ አይደለም ለማለት ስለመቻላቸው ያለው ዕድል አነስተኛ ቢሆንም (በዚህ አካባቢ ውስጥ

33% ብቻ መኖሪያ ቤቶች፣ ከሌሎች አካባቢዎች 45-74% ጋር ሲነጻጸሩ) 

• በበርካታ ቤተሰብ የሚኖርባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ (84%፣ በአንድ ነጠላ ከሌላ ቤት ጋር ያልተያያዙ ቤቶች ውስጥ ከሚኖሩ 71%

ጋር ሲነጻጸሩ)፣ ምንም እንኳ መኪና ማቆሚያ ቦታ አሁንም ቢሆን በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል አስፈላጊ አይደለም ለማለት ስለመቻላቸው ያለው ዕድል

አነስተኛ ቢሆንም (ከበርካታ ቤተሰብ የሚኖርባቸው የጋራ ቤቶች 43%፣ ነጠላ-ቤተሰብ ከሚኖርባቸው የተያያዙ ቤቶች እና ያልተያያዙ ቤቶች 64% እና

86% እንደ ቅደም ተከተላቸው)

• ተከራዮች (ከተከራዮች 83%፣ ከቤት ባለቤቶች 77% ጋር ሲነጻጸሩ)፣ ምንም እንኳ መኪና ማቆሚያ ቦታ አሁንም ቢሆን በቀላሉ ማግኘት

ስለሚቻል አስፈላጊ አይደለም ለማለት ስለመቻላቸው ያለው ዕድል አነስተኛ ቢሆንም (40% ብቻ ተከራዮች፣ ከቤት ባለቤቶች 69% ጋር

ሲነጻጸሩ)። 

- ተከራዮች ለፈቃዶች እና ይለፎች የሚከፈሉት ክፍያዎች ዋጋ መጠን ከልክ በላይ ከፍ ያሉ ናቸው ብለው የማሰብ ዕድላቸው ይበልጥ ከፍ ያለ ነበር

(42%፣ ከቤት ባለቤቶች 30% ጋር ሲነጻጸሩ)

ሥዕል 23 በእርስዎ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ ክልከላዎች ወይም ገደቦች 

እንዳይጣሉ የሚፈልጉባቸው ዋንኛ 3 ምክንያቶችን ይምረጡ 

ሁሉም ሰው ወደ ሕዝባዊ የጋራ የጎዳና ላይ መኪና ማቆሚያዎች መዳረሻ 
ሊኖረው ይገባል 

80% (630) 

መኪና ማቆሚያ ቦታ ማግኘት አሁንም ቢሆን 

ቀላል ነው  የፈቃዶች እና ይለፎች ዋጋ ከልክ በላይ ከፍ ያለ ነው 

ሌላ 

ሌሎች መኪና ማቆሚያ ቦታውን መጠቀም የሚችሉ በአቅራቢያ ያሉ የንግድ 

ሥራ ድርጅቶች አሉ 

ይለፎችን ለማግኘት የሚታለፍበት ሂደት በጣም አስቸጋሪ 

ነው 

የመኪና ማቆሚያ እጥፍ ያለ ቦታ ለሌሎች ነገሮች ጥቅም ላይ 

ቢውል ይሻላል 

መኪና ማቆሚያ ቦታውን መጠቀም የሚችሉ በአቅራቢያ ያሉ ተቋማት አሉ 

55% (530) 

35% (287) 

33% (284) 

28% (180) 

27% (234) 

21% (145) 

21% (179) 
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አስተያየቶች 

ገደቦችን እንዳሉ ለማስቀጠል ወይም ለማስጨመር ለምን እንደማይፈልጉ ሲጠየቁ “ሌላ” ብለው የመረጡ 

ነዋሪዎች ምክንያቶችን ጻፉ በሚለው ላይ የሚከተሉትን ናሙናዎች ሰጥተዋል (ግልጽ ለማድረግ ሲባል 

ቀጥታ ጥቅሶች አጠር ብለው እንዲቀርቡ ተደርገዋል)፦ 

• “ፈቃዶች በሚያስፈልጉባቸው ቦታዎች ባሉ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሕፃናት ልደትን የመሳሰሉ ድግሶችን እና አንድ ላይ የሚደረጉ የጨዋታ 

ፕሮግራሞችን ጨምሮ አብሮ ጊዜ ለማሳለፍ የሚዘጋጁ ዝግጅቶችን ማዘጋጀት ከልክ በላይ አስቸጋሪ እና ውድ ነው።”

• “እንግዶች ሲመጡ ያለምንም ችግር በቀላሉ መኪናቸውን እንዲያቆሙ እፈልጋለሁ።”

• “በገዛ ቤትህ ፊት ለፊት መኪናህን ስላቆምክ እንድትከፍል መደረግ ትክክል አይደለም።”

• “ነዋሪዎች ነጻ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ሊኖራቸው ይገባል፤ የሚከፈሉት ግብሮች በጣም ውድ ናቸው።”

• “”ከገዛ ቤታችን ፊት ለፊት የእኔን ሚስት እና የእኔ ልጅ መኪና ለማቆም ክፍያ መክፈል የለብኝም።”

• “አሁን ላይ በእኛ ሰፈር አካባቢ የሚተላለፉ መኪኖች መኪናቸውን ስላቆሙ ምንም ችግር የለብንም።”

• “አሁን ላይ መኪና ማቆሚያ ቦታ ችግር አይደለም። ችግር ቢሆን ኖሮ፣ ገደቦች እንዲጣሉ በፈለግኩ ነበር።”

• “እኔ የምኖረው ነዋሪ ሰዎች ባሉበት ሰፈር ውስጥ ነው እና ነዋሪዎቹ መኪናዎቻቸውን ለማቆም የራሳቸውን ጋራዦች/ወደ ግቢ የሚያስገቡ መንገዶች 

ይጠቀማሉ።”

• “ለአካባቢ አገልግሎት አቅራቢዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ እፈልጋለሁ።”

• “ካውንቲው መኪናዎችን እንዴት ማስተናገድ እንዳለበት ከማሰብ ይልቅ ይበልጥ በሕዝብ መጓጓዣ ሁኔታ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት፤ ወደ

ሜትሮ/አውቶቡስ መያዣ ቦታ አካባቢ ባሉ ቦታዎች ላይ መኪናዎችን መጠቀምን የሚፈቀድ ማናቸውም ፕሮግራም የኋላ ኋላ ለማኅበረሰቡ

ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት እንዳይገኝ የሚያደርግ ነው።”

• “ብዙ ቤተሰብ ያላቸው ተከራዮች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይለፎችን እንዳይገኙ ማድረግ ፍትሐዊ ውሳኔ አይደለም።”

“ “በገዛ ቤትህ ፊት ለፊት መኪናህን ስላቆምክ እንድትከፍል 
መደረግ ትክክል አይደለም። 
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29% 

አታድርጉ 

ምንም 

“ሌሎች” 

መኖሪያ 

ቤቶች፣ 

ተጨማሪ የመኪና 

ማቆሚያ ቦታዎችን መገንባት 

አለበት፤ 6% አዲሱ የቤቶች 

ግንባታ ፕሮጄክት ተጨማሪ 

የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን 

ማካተት አለበት ብለዋል፣ እና 

91% ከመኪና ማቆሚያ ቦታ 

ጋር ግንኙነት የሌላቸው 

መልሶችን ምላሽ ሰጥተዋል። 

ወደፊት የሚኖር ፍላጎት እንዴት መስተናገድ አለበት? 
ገደቦች ያሉባቸው ገደቦች እንዳሉባቸው ሆኖ፣ ገደቦቹ ባሉበት እንዲቀጥሉ፣ እንዲጨመርባቸው ወይም እንዲወገዱ በሰጡት ምላሾች ላይ በመመርኮዝ፣ ምላሽ 
ሰጪዎች የመኪና ማቆሚያ ፍላጎት ወደፊት ቢጨምር ምን መደረግ እንዳለበት ብለው እንደሚያስቡ ከተሰጡ አማራጮች መካከል እንዲመርጡ ተጠይቀው 

ነበር። ፍላጎትን ለማስተናገድ ለየት ያሉ ሐሳቦችን ካቀረቡ ምላሽ ሰጪ ቡድኖች መካከል፣ ከ2% እስከ 9% የሚደርሱት ካውንቲው ወይም የግል ሥራ 
ተቋራጮች ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን እንዲገነቡ የበኩላቸውን ሐሳብ ሰጥተዋል። 

ገደብ ይደረግባቸው እና እደግፋቸዋለሁ፦ የፈቃድ አሰጣጥ 

በ RPP ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ እና ገደቦች ባሉበት እንዲቀጥሉ የሚፈልጉ ነዋሪዎች ወደፊት ሊነሳ ስለሚችል የፍላጎት ጥያቄ እንዴት ማስተናገድ 
እንደሚቻል ከፈቃድ ጋር የተያያዙ እርምጃዎችን በተመለከተ ጥያቄዎችን ተጠይቀው ነበር። ብቻውን ፈቃዱን ወይም ከሌላ የፈቃድ ወጪዎች ጭማሪ ጋር 

በአንድነት የፈቃዶችን ብዛት መቀነስ፣ ከመኖሪያ ቤቶቹ በ49% ያክሉ ድጋፍ ያገኘ ተወዳጅ አማራጭ ነበር። የይለፎችን ዋጋ መጨመር በ39% ከመኖሪያ 

ቤቶቹ ተመራጭነትን አግኝቷል። የፈቃድ አሰጣጥ እና የዋጋ ማስተካከያዎችን ሁለቱንም አንድ ላይ አጣምሮ መጠቀም ከመኖሪያ ቤቶቹ በ20% ተመራጭ 

ሆነዋል። እንደ ፍላጎትን ማሟያ እርምጃ የፈቃድ ዋጋ እንዲጨምር የሚደግፉ ሰዎች ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች የመሆን ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር (በግምት 

ከመኖሪያ ቤቶቹ 45-50% ያክሉ በዓመት ቢያንስ $100,000 ያላቸው ሲሆኑ በዓመት ከ $24,999 ያነሰ ከሚያገኙት በግምት 16% የሚሆኑት መኖሪያ 

ቤቶች ጋር ሲነጻጸሩ)። 

ሥዕል 24 በእናንተ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አለማግኘት 
ችግር አንገብጋቢ ደረጃ ላይ ከደረሰ፣ ፍላጎቱን ለመቆጣጠር ከሚከተሉት እርምጃዎች 

የትኛዎቹ እንዲወሰዱ እርስዎ ይደግፋሉ? (ገደቦች ይኑሩ እና ገደቦችን የሚደግፉ) 

የሚፈቀዱትን ከፍተኛ የፈቃዶችን ብዛት መቀነስ፣ ሆኖም ግን ዋጋውን (339) 

ባለበት ማስቀጠል የሚፈቀዱትን ከፍተኛ የፈቃዶችን ብዛት መቀነስ እና 

ዋጋውን መጨመር 

ለአንድ መኖሪያ ቤት የሚፈቀደው ከፍተኛ የፈቃዶች ብዛት አትለውጡት፣ ሆኖም ግን 

የገንዘቡን መጠን 
ጨምሩበት 

ሌላ 

20% (287)

19% (304)

14% (211)

ከ 211 h 
12% (113) መረጡ መካከል 

እንዲህ ብለዋል 

6% (97)
ካውንቲው 
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አስተያየቶች 

“ሌላ” ብለው የመረጡ ምላሽ ሰጪዎች ፍላጎቶችን እንዴት ማስተናገድ እንደሚቻል ምክንያቶችን ጻፉ 

በሚለው ላይ የሚከተሉትን ናሙናዎች ሰጥተዋል (ግልጽ ለማድረግ ሲባል ቀጥታ ጥቅሶች 

አጠር ብለው እንዲቀርቡ ተደርገዋል)፦ 

• “በእኔ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ አምስት ፈቃዶች እንደ አማራጭ መቅረብ አለባቸው። ሁሉም በዚህ አካባቢ የሚኖር ሰው ከመንገድ ገባ ብሎ ያለ

የመኪና ማቆሚያ እና ሁለት መኪና የሚያስቆም የግል ጋራዥ አለው። ለማቆሚያ ገንዘብ የምንከፍልበት ምንም ምክንያት የለም።”

• “ነጻ የመኪና ማቆሚያ ጋራዦችን ገንቡ።”

• “የመኪና ማቆሚያ ቦታ ደንብን በሚጥሱ ላይ ይበልጥ ንቁ የሆነ የደንብ ማስከበር እርምጃ ይወሰድባቸው።

• “ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች ቢያንስ ሁልጊዜ በሚባል ደረጃ ለ 1 መኪና የ 2 መኪና ማቆሚያ ቦታን ይይዛሉ። መኪና ማቆሚያ ቦታዎቹን መሬት ላይ ምልክት አድርጉባቸው።”

• “አሁን ላይ ያለው አንድ ፈቃድ ጥቅም ላይ የሚውልበትን ጊዜ መጠን መከበር አለበት (1 (ሰዓት) በፊት እና ከዚያ በኋላ)”

• “የራሳቸው ከመኪና መንገድ ገባ ብሎ መኪና ማቆሚያ ቦታ ላላቸው አንድ መኖሪያ ቤት ሊኖረው የሚችለውን ከፍተኛ የፈቃዶች ብዛት ገድቧቸው።”

• “ደንብ የማስከበር እርምጃን አጠናክሩ።”

• “በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ ካውንቲው የሚሠራቸው ተደራራቢ የልማት ሥራዎች የተነሣ የተፈጠረውን የመኪና ማቆሚያ ችግሮች ለመፍታት

የመኪና ማቆሚያ መሬት ወይም ጋራዥ አዘጋጁ።”

• “ችግሩ እሱ አይደለም፤ ችግሩ በዋንኛነት ዝግጅቶች ሲኖሩ የሚፈጠር የመኪና ማቆሚያ ቦታ ችግር ነው…”

“
በእኔ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ አምስት ፈቃዶች እንደ አማራጭ መቅረብ 
አለባቸው። ሁሉም በዚህ አካባቢ የሚኖር ሰው ከመንገድ ገባ ብሎ ያለ 
የመኪና ማቆሚያ እና ሁለት መኪና የሚያስቆም የግል ጋራዥ አለው። 
ለማቆሚያ ገንዘብ የምንከፍልበት ምንም ምክንያት የለም። 
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መኪና ማቆሚያ ቦታ አስቸጋሪ ከሆነ፦ ገደቦችን እንዳሉ ማስቀጠል ወይም መጨመር 

ከዚህ ቀደም ለነበሩት ጥያቄዎች በተሰጡት መልሶች ላይ በመመርኮዝ፣ ብዛታቸው አነስ ያሉ መኖሪያ ቤቶች (ከሁሉም ምላሽ ሰጪዎች 12% የሚሆኑት ብቻ) 

ወደፊት የሚፈጠርን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት እንዴት ማስተናገድ እንደሚቻል “የ RPP ገደቦች ይጨመሩ” ከሚል አማራጭ ጋር ምን እንደሚያስቡ 

አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ተጠይቀው ነበሩ። አሁን ላይ ያሉ የ RPP ገደቦች ባሉበት ይቀጥሉ ወይ አይቀጥሉ በሚለው ላይ ምንም አስተያየት ያልሰጡ 

ሰዎች (66 ምላሽ ሰጪዎች) ወይም በእነርሱ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገዶች ላይ ገደቦች እንዲጨምሩ የሚደግፉ (487 ምላሽ ሰጪዎች) ወደፊት የሚፈጠሩ 

ፍላጎቶችን እንደአ አመጣጣቸው ከማስተናገድ ይልቅ የ RPP ገደቦችን መጨመር አስበልጠው መርጠዋል። 

ሥዕል 25 በእናንተ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አለማግኘት 
ችግር አንገብጋቢ ደረጃ ላይ ከደረሰ፣ ፍላጎቱን ለመቆጣጠር ከሚከተሉት እርምጃዎች 

የትኛዎቹ እንዲወሰዱ እርስዎ ይደግፋሉ? (አሁን ባሉ ገደቦች ላይ ምንም አስተያየት 

የላቸውም ወይም ገደቦች እንዲጨመሩ ይፈልጋሉ) 

“ የእኔ መኖሪያ ቤት አጠገብ መኪና ማቆም እንድችል RPP ን አቅርቡ!” 

የ RPP ገደቦችን መጨመር 61% (371) 

ሰዎች አንድን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይዘው መቆየት የሚችሉበትን ቦታ 
የሚገድቡ የመንገድ ላይ ምልክቶችን መትከል 17% (77) 

ከፍተኛ ፍላጎት ባለባቸው ቦታዎች ላይ የመኪና ማቆሚያ ጊዜ 9% (35) 

ሌላ 7% (45) 

ምንም 4% (22) 

ምንም አይደረግ 2% (9) 

ጥያቄ ከቀረበላቸው 45 መኖሪያ ቤቶች መካከል “ሌላ” 

ብለው ከመረጡት ሰዎች መካከል 2% የሚሆኑት 

ካውንቲው ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ቦታ መገንባት 

እንዳለበት ሲጠቁሙ 98% የሚሆኑት ከመኪና ማቆሚያ 

አስተያየቶች 

• “የእኔ መኖሪያ ቤት አጠገብ መኪና ማቆም እንድችል RPP ን አቅርቡ!”

• “እያንዳንዱ መኖሪያ ቤት ከመኖሪያ ቤቱ ፊት ለፊት የራሱ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ሊኖረው ይገባል እንዲሁም አራት መኪና ያሉት መኖሪያ

ቤት ከራሱ ቤት ፊት ለፊት ያለውን ቦታ ጨምሮ የመኪና ማቆሚያ ቦታውን ብቻውን መቆጣጠር የለበትም።”

• ምልክቶችን ትከሉ እና ቅዳሜና እሑድ እንዲሁም በሌሊት ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች መኪናቸው እንዳያቆሙ ገደብ ይጣልባቸው።”



ኧርሊንግተን ካውንቲ | የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ የቀረበ የዳሰሳ ጥናት 
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ከ RPP ክልሎች ውጭ ያሉ የጊዜ ገደቦች 

ስለ RPP ፕሮግራም ከዚህ ቀደም ምንም የማያውቁ የነበሩ አሁን ያሉ ገደቦች እንዲነሱ የፈለጉ ወይም ዛሬ ላይ ገደቦች እንዳይጨመሩ የሚፈልጉ ምላሽ 
ሰጪዎች የጊዜ ገደቦችን የሚያሳዩ ምልክቶችን እና የመኪና ማቆሚያ የጊዜ ቆጣሪ ማሽኖች ጨምሮ ከፈቃዶች ጋር ግንኙነት ከሌላቸው አማራጮች መካከል 
የእነርሱን የተሻሉ ምርጫዎች እንዲመርጡ ተጠይቀው ነበር። በመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ከጊዜ ገደብ ጋር ምልክቶችን መትከል በአብዛኛው ሰው ዘንድ 
ተመራጭ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ፍላጎትን ማስተናገጃ እርምጃ ነው። የመኪና ማቆሚያ ቦታ ጊዜ ቆጣሪ ማሽን እንዲተከል የሚደግፉ ሰዎች በአብዛኛው እነዚህ 
ናቸው፦ 

• በ Route 1 አካባቢ የሚኖሩ (30% ከ Route 1 መኖሪያ ቤቶች መካከል)

- ከ Route 1 መኖሪያ ቤቶች መካከል፣ በርካታ ቤተሰቦች በጋራ አንድ ላይ ከሚኖሩባቸው ቤቶች የሚኖሩ ሰዎች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ጊዜ ቆጣሪ ማሽን እንዲተከል
የመፈለግ ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር

(31% በርካታ ሰዎች አንድ ላይ ከሚኖሩባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ነዋሪዎች መካከል) 

• በ Rosslyn-Ballston አካባቢ የሚኖሩ (24% ከ Rosslyn-Ballston መኖሪያ ቤቶች መካከል)

- ከ Rosslyn-Ballston መኖሪያ ቤቶች መካከል፣ በርካታ ሰዎች አንድ ላይ የሚኖሩባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ

ነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ጊዜ ቆጣሪ ማሽን እንዲተከል የመፈለግ ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር (24% በርካታ ሰዎች አንድ ላይ

የሚኖሩባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ከሚኖሩ ነዋሪዎች መካከል)

ሥዕል 26 በእናንተ ሰፈር ውስጥ ባለ መንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አለማግኘት 
ችግር አንገብጋቢ ደረጃ ላይ ከደረሰ፣ ፍላጎቱን ለመቆጣጠር ከሚከተሉት እርምጃዎች 

የትኛዎቹ እንዲወሰዱ እርስዎ ይደግፋሉ? (ገደቦችን አይደግፉም) 

ሰዎች አንድን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይዘው መቆየት የሚችሉበትን 
ቦታ የሚገድቡ የመንገድ ላይ ምልክቶችን መትከል 35% (973) 

ሌላ 24% (697) 

ከፍተኛ ፍላጎት ባለባቸው ቦታዎች ላይ የመኪና ማቆሚያ ጊዜ ቆጣሪን 17% (356) 

ምንም 13% (322) 

ምንም 10% (248) 

ጥያቄ ከቀረበላቸው 697

መኖሪያ ቤቶች መካከል “ሌላ” 
ብለው ከመረጡት ሰዎች መካከል 

5% የሚሆኑት ካውንቲው 

ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ቦታ 
መገንባት እንዳለበት ሲጠቁሙ 

2% 

የሚሆኑት አዲሱ የመኖሪያ 

ቤቶች ግንባታ ተጨማሪ የመኪና 

ማቆሚያ ቦታ ማካተት 

እንዳለበት የጠቀሱ ሲሆኑ 

93% የሚኦኑት ደግሞ 
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“
RPP ጥሩ አቀራረብ ይመስላል፤ ሆኖም ግን የእነርሱን የመሥሪያ ቤት መኪኖች ማቆም 
ለሚፈልጉ በእኔ ሰፈር ውስጥ ያሉ ጎረቤቶቼ ላይ ምን ተፅዕኖ እንደሚያሳርፍባቸው 

ማወቅ እፈልጋለሁ። 

” 

አስተያየቶች 

“ሌላ” ብለው የመረጡ ምላሽ ሰጪዎች ፍላጎቶችን እንዴት ማስተናገድ እንደሚቻል ምክንያቶችን ጻፉ 

በሚለው ላይ የሚከተሉትን ናሙናዎች ሰጥተዋል (ግልጽ ለማድረግ ሲባል ቀጥታ ጥቅሶች አርትዕ 

ተደርገዋል)። እነዚህ ምላሽ ሰጪዎች ስለ RPP ፕሮግራም ከዚህ ቀደም ምንም የሚያውቁት ነገር 

እንደሌለ እንደመግለጻቸው ወይም ገደቦች እንዲጣሉ እንዳለመፈለጋቸው፣ የ RPP ገደቦችን ስለ 
መጨመር የሚጠይቀው የመልስ አማራጭ አልቀረበላቸውም፤ ሆኖም ግን በራሳቸው የሚሰማቸውን 
እንዲጽፉ ተጠይቀው በጻፏቸው መልሶች ላይ ለሚነሳ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት 
በፈቃድ የመኪና ማቆም ሥርዓት እንዲዘረጋ የሚል ጥቆማ ሐሳብ ሰጥተዋ 

• “በቀላሉ እንግዶች ማግኘት ከሚችሏቸው ይለፎች ጋር በፈቃድ መኪና ማቆሚያ ሥርዓት ይዘርጋ።”

• “የመኖሪያ ቤት የመኪና ማቆሚያ ፈቃዶች።”

• “RPP ጥሩ አቀራረብ ይመስላል፤ ሆኖም ግን የእነርሱን የመሥሪያ ቤት መኪኖች ማቆም ለሚፈልጉ በእኔ ሰፈር ውስጥ ያሉ

ጎረቤቶቼ ላይ ምን ተፅዕኖ እንደሚያሳርፍባቸው ማወቅ እፈልጋለሁ።”

• “ፈቃዶች ጥሩ ናቸው ሆኖም ግን የመኖሪያ ቤቶችን ባለቤቶች ለይለፍ ፈቃዶች ክፍያ አታስከፍሉ - ወይም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች እና ለሌሎች እንክብካቤ ለሚሰጡ

ሰዎች ክፍያው ተፈጻሚ እንዳይሆን አድርጉ።”

• “በክልል የተከፋፈል የመኖሪያ ቤት ነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ እና በጊዜ ገደብ የተገደበ ክፍት የመኪና ማቆሚያ ቦታ ቅልቅል ይተግበር።”

• “የክልል ስቲከሮች።”

• “ለአካባቢው ብዙ ይለፎችን አትስጡ—ቦታው ማስተናገድ በሚችል ልክ ብቻ ይለፎችን ስጡ።”

• “ሰዎች የራሳቸውን ጋራዦች እንዲጠቀሙ ማበረታቻዎችን ስጡ።”

• “የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ብዛት ቀንሱ እና የሕዝብ መተላለፊያ መንገዶችን ጨምሩ።”

• “በኧርሊንግተን ያሉ ከፍተኛ የመኪና ማቆሚያ ፍላጎት ያለባቸው አካባቢዎች የከተማዋን ዕድገት በሚመጥን መልኩ የሰዓት
ቆጣሪ ሜትሮች፣ ይለፎች እና የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ሊኖሯቸው ይገባል።

• “በ Rosslyn ውስጥ ለሕዝብ የመኪና ማቆሚያ ጋራዦች ከሚሰበሰበው ግብር ተቀንሶ እንዲሰጣቸው አድርጉ።”

• “ይበልጥ ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆኑ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች/ጋራዦች አቅርቡ እና Rosslyn ይበልጥ ብስክሌት ለመንዳት/በእግር ለመንሸራሸር የተመቻች እንድትሆን

አድርጓት።”

• “በአቅራቢያ ወደ የሚገኙ የግል ጋራዦች የሚጠቁሙ ምልክቶችን ጨምሩ።”
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ምን ዓይነት የፕሮግራም መዋቅር ተመራጭ ነው? 

እንደ አስፈላጊነቱ ሊጣጣም የሚችል መዋቅር፣ ደንብ ማስከበር እና ግንዛቤን ቀላል እንዲሆን ማድረግ 

አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች በደንብ አፈጻጸም እና የፕሮግራም ደንቦችን ግንዛቤ ቀላል በማድረግ ሂደት ላይ በግድ ማመጣጠንን የሚጠይቅ ቢሆንም እንኳ 

ይበልጥ እንደ አስፈላጊነቱ ሊጣጣም የሚችል የፕሮግራም መዋቅርን ይመርጣሉ። ፈቃዶችን በሚጠቀሙ መኖሪያ ቤቶች እና ከ RPP ክልሎች ውጭ ባሉ 

መኖሪያ ቤቶች መካከል ያለው ክፍፍል ከማጠጋጋት በኋላ የተገኘው ውጤት ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ነው፣ ከመኖሪያ ቤቶቹ 52% ያክሉ (51.6% 

ፈቃዶችን የሚጠቀሙ እና 52.3% 

ብቁ ያልሆኑ መኖሪያ ቤቶች) ይበልጥ የደንብ ማስከበር ሥርዓቱ ላላ ያለ ሥርዓትን ሲመርጡ በተቃራኒው ሲታይ 41% መኖሪያ ቤቶች (40.5% 

ፈቃዶችን የሚጠቀሙ እና 41.1% ብዙ ያልሆኑ መኖሪያ ቤቶች) ይበልጥ ደንብ የማስከበር ሥርዓቱ ጠበቅ ያለ ቀላል መዋቅር እንዲዘረጋ መርጠዋል። 

አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች (77%) በጭራሽ የመኪና ማቆሚያ ደንብ ማስከበር ሥርዓት እንዲተገበርላቸው አልጠየቁም ይህም ለእነዚህ መኖሪያ ቤቶች 
ደንብን ማስከበር ቅድሚያ ተሰጪ የሚያሳስባቸው ነገር እንዳልሆነ እና ተፈጻሚ ለማድረግ አስቸጋሪ የሆነ እንደ አስፈላጊነት ሊጣጣም የሚችል የፕሮግራም 
መዋቅር ቢዘረጋ ብዙም ቅር እንደማይላቸው ይጠቁማል። 

ሥዕል 27 በግድ ማመጣጠን፦ የፕሮግራም እንደ አስፈላጊነቱ ሊጣጣም መቻል ከደንብ ማስከበር 
እና የፕሮግራም ግልጽነት አኳያ ሲነጻጸር 

ይበልጥ እንደ አስፈላጊነቱ ሊጣጣም 

የሚችል 

የፕሮግራም መዋቅር ይመርጣሉ 

ቀለል ያለ የፕሮግራም መዋቅር ይመርጣሉ 

የተመዘኑ የመልስ 
ሰጪ መኖሪያ ቤቶች 

52% 41% 

ሥዕል 28 በእርስዎ ሰፈር ውስጥ የመኪና ማቆሚያ ደንብ እንዲከበር ጥያቄ አቅርበው ያውቃሉ? 

አይ አዎ 

የተመዘኑ የመልስ 
ሰጪ መኖሪያ ቤቶች 

77% 23% 



ኧርሊንግተን ካውንቲ | የነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ ፕሮግራም ላይ ክለሳ ለማድረግ የቀረበ የዳሰሳ ጥናት 51 

የፈቃዶች ዋጋ 

አሁን ላይ አንድ መኖሪያ ቤት ሊገዛው የሚችለው የመጀመሪያው FlexPass እና የመጀመሪያው ለአጭር ጊዜ የሚያገለግል የጎብኚ ይለፍ ደብተር (Short- 

Term Visitor Pass book) በነጻ የቀረቡ ናቸው፤ አንድን መኪና በተለየ ጠቅሰው የሚሰጡ ፈቃዶች (decals) ፈቃዱ በሚያገለግልበት ዓመት ፈቃዱ 
እንደ ተገዛበት ጊዜ የሚለያይ የተለያየ ዋጋ ይኖረዋል፤ ለአብነት ሦስተኛው ፈቃድ ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ፈቃዶች ይበልጥ ዋጋው ከፍ ይላል። የዳሰሳ ጥናቱ 
ሌሎች የተለያዩ የዋጋ አማራጮችን በተመለከተ ግብረ መልስ እንዲሰጥ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ምላሽ ሰጪዎች በርካታ ምርጫዎችን መምረጥ ይችሉ ነበር። 

ከመኖሪያ ቤቶቹ 39% ያክሉ ዋጋው የተለያየ መሆን አለበት ብለው አያስቡም። አንዱ መኖሪያ ቤት ባለው የመኪናዎች ብዛት፣ የነዋሪዎች ዕድሜ፣ እና መኖሪያ 
ቤቱ ወደ የራሱ ከመንገድ ገባ ያለ መኪና ማቆሚያ ቦታ ስላለው ወይም ስለሌለው በመመርኮዝ የሚደረግ የዋጋ ለውጥ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ዋጋ የተለያየ 
እንዲሆን በሚደግፉ ወገኖች የተመረጡ አማራጮች ናቸው። 

ሥዕል 29 የመኪና ማቆሚያ ፈቃዱ ዋጋ መጠን በሚከተሉት ሁኔታዎች ላይ 
በመመርኮዝ መለያየት አለበት፦ 

ዋጋው የተለያየ መሆን የለበትም 39% (1,596) 

በአንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ያሉ መኪናዎ ች ብዛት 37% (1,420) 

የግለሰቡ ዕድሜ (ለምሳሌ ዕድሜያቸው 65 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ የዋጋ ቅናሽ ማድረግ) 32% (1,200) 

መኖሪያ ቤቱ የራሱ መኪና ማቆሚያ ቦታ መዳረሻ እንዳለው ወይም 
እንደሌለው እየታየ 

32% (902) 

በቦታው ላይ ባለው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት ላይ 
የሚመረኮዝ 

30% (1,026) 

ግለሰቡ ፈቃዱን ለማውጣት  ለመክፈል ባለው አቅም 21% (633) 

$50,000 እስከ $74,999 ከሚያገኙ እና ቢያንስ $100,000 ከሚያገኙ 22% እና 15% መኖሪያ ቤቶች እንደ ቅደም ተከተላቸው ገቢያችው 

ከ$24,999 በታች የሆኑ 25% ከሚሆኑት መኖሪያ ቤቶች ጋር ሲነጻጸሩ የኋላኛዎቹ ይህንን የመልስ ምርጫ እንደ መምረጣቸው ገቢያቸው ዝቅተኛ የሆኑ 

መኖሪያ ቤቶች “ግለሰቡ ፈቃዱን ለማውጣት ለመክፈል ባለው አቅም” የሚለውን ምርጫ የፈቃዱ ዋጋ እንዲለያይ እንደ መስፈርት እንዲቀመጥ የመመረጥ 
ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር። ከፍተኛ ገቢ 

ማለትም $200,000 የገቢ ክልል ውስጥ ወይም በላይ ያሉ መኖሪያ ቤቶች “ዋጋው የተለያየ መሆን የለበትም” የሚለውን ምርጫ የመምረጥ ዕድላቸው 

ከፍተኛ ነበር (36% ገቢያቸው ዝቅተኛ ከሆኑት 21% - 30% ጋር ሲነጻጸሩ)። 

ብቁነት 

አብዛኛዎቹ ሰዎች የሰፈሩ ሁሉም ነዋሪዎች ቤታቸው ምንም ዓይነት ይሁን ምን የመኪና ማቆሚያ ፈቃዶችን ማግኘት አለባቸው ብለው ያስባሉ። 

ሥዕል 30 የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ ምን ዓይነት ነዋሪዎች ሊሰጣቸው ይገባል? 

የሰፈሩ ሁሉም ነዋሪዎች ምን ዓይነት መኖሪያ ቤት ውስጥ ነዋሪዎች እንደሚኖሩ፣ የራሳቸው 66% (2,515) 

የሆነ ከመንገድ ገባ ያለ መኪና ማቆሚያ፣ ጋራዥ ወይም የአፓርታማ እና 

የኮንዶሚኒየም ሕንጻዎች የመኪና ቦታ (ካርፖርት) ያላቸው ይሁኑ አይሁኑ 

ከግምት ሳይገባ 

የራሳቸው የመኪና ማስገቢያ መንገድ፣ ጋራዥ፣ ወይም የመኪና ማቆሚያ ያላቸው ነዋሪዎች 

41% (1,472)

28% (939)

16% (697)
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“  

አስተያየቶች 

በዳሰሳ ጥናቱ መጨረሻ ላይ ምላሽ ሰጪዎች ስለ ብቁነት በተመለከተ የሚከተሉትን ተጨማሪ ግብረመልስ 

ናሙናዎችን ሰጥተዋል (ግልጽ ለማድረግ ሲባል ቀጥታ ጥቅሶች አርትዕ ተደርገዋል)። የተለመዱ ጭብጦች 
የራስ መኪና ማቆሚያ ቦታው መያዝ የሚችለው ምን ያክል እንደሆነ ታውቆ በዚሁ መሠረት ተጠያቂነትን 
ማስፈን እና ብዙ ቤተሰቦች በጋራ ለሚኖሩባቸው ቦታዎች ያለውን ብቁነት መጠን ከፍ ማድረግ እንደ ተጠበቀ 
ሆኖ አሁን ያሉ ከመንገድ ገባ ያሉ የራስ መኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ማበረታቻ መስጠት እንደሚያስፈልግ 
የሚጠቁሙ ናቸው። 

• “ኧርሊንግተን ካውንቲ የሚከተሉትን ነጥቦች መለስ ብሎ እንዲመለከታቸውና እንዲያሻሽላቸው እፈልጋለሁ 1) ለነዋሪዎች በእያንዳንዱ አዲስ ግንቦታ
ቦታ ምን ያክል የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንደሚመደብ። በቅርብ የሚገኘው ሜትሮ ባቡር ጣቢያ ጥቂት ማይሎች ርቀት ላይ ለሚገኝበት

በደቡብ ኧርሊንግተን ውስጥ 65 የመኪና ማቆሚያ ቦታ ብቻ ለይቶ ማስቀመጥ በቂ አይደለም። 2) ከ RPP አንጻር ብዙ ቤተሰቦች

አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው የሰፈሩባቸውን ቦታዎች እንዴት እንደሚያዩዋቸው እና ለምን ከአንድ ነጠላ ቤተሰብ ያላቸው ቤቶች (የራሳቸው

ከመንገድ ገባ ያለ መኪና ማቆሚያ ያላቸው) ያነሰ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንደተደረጉ። 3) ኧርሊንግተን ከግምሽ ክፍለ ዘመን በፊት

ከነበረችበት ሁኔታ ዛሬ ፍጹም የተለየች ስለሆነች ለምሳሌ በ1964 የተገነባው እንደ ማዕድን ማውጫ ያሉ አሮጌ ግንባታዎችን ዛሬም

እንዴት እንደሚመለከቱዋቸው። ያሉን የመኝታ ቤቶች ብዛት ምንም ያክል ይሁኑ በአንድ መኖሪያ ቤት የተፈቀደልን 1.2 የመኪና

ማቆሚያ ቦታ ብቻ ስለሆነ ለ RPP እንድናመለክት አልተፈቀደልንም። 2 ግለሰቦች የሚኖሩበት ኮንዶሚኒየም ቤት የሚኖሩ 2 ሥራ

የሚሠሩ ዐዋቂ ሰዎች በኧርሊንግተን መኪና ማቆሚያ ቦታ ሳይኖራቸው እንዴት መኖር ይችላሉ?”

• “እኛ ለ RPP ፕሮግራም ብቁ አለመሆናችን ግልፅ እንደ መሆኑ (የተከለከልነው የራሳችን ከመንገድ ገባ ያለ የመኪና ማቆሚያ ስላለን ይመስለኛል)፣ ለእንግዳ

መኪና ማቆሚያ ፈቃዶች ብቁ መሆን እፈልጋለሁ።”

• “የራሳቸው ከመንገድ ገባ ያለ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች (…) ከአንድ በላይ የመኪና ፈቃድ ሊኖራቸው አይገባም። ነዋሪዎች የመኪና

መንገዶች የሕዝብ ንብረት እንደሆኑ እና የመኪና ማቆሚያ ቦታም በተመሳሳይ መልኩ የሕዝብ ሀብት መሆኑ እንዲገነዘቡ ማድረግ ያስፈልጋል።”

• “የመኪና መጠለያ (ካርፖርት)/ከመኪና መንገድ ገባ ያለ የራስ መኪና ማቆሚያ ቦታ ያለው/ጋራዥ ተገኚነት ሁኔታ እንደ መስፈርት ማገልገል አለበት።

የእኛ ከመንገድ ገባ ያለ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አንድ መኪና ብቻ ማስተናገድ ሲችል የጎረቤታችን ግን ሁለት መኪኖችን መያዝ ይችላል።”

• “አንድ ነጥብ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ - በቂ የግል መኪና ማቆሚያ ቦታ (ለምሳሌ የመኪና መጠለያ (ካርፖርት)፣ ጋራዥ ወዘተ) ያላቸው የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ
ማግኘት አለባቸው ብዬ አላስብም ሆኖም ግን እንዴ የምኖረው ወደ ትናንሽ አፓርታማዎች ተከፋፍሎ የተቀየረ ትንሽ ለብቻው ነጠል ባለ ቦታ ላይ እንደመሆኑ እኔ

ለምኖርበት አፓርታማ ለ3ቱም አፓርታማዎች የሚያገለግል 2 ብቻ የግል መኪና ማቆሚያ ቦታ አለው። የእኔ ሌሎቹ ጎረቤቶች በወር ውስጥ ከአንድ ወይም 

ከሁለት ጊዜ በላይ መኪናዎቻቸውን ያን ያክል አያንቀሳቅሱም/አይጠቀሙም በመሆኑም ምንም እንኳ ለግል መኪና ማቆሚያ ቦታ “መዳረሻ” ያለኝ ተደርጌ 
ብቆጠርም መኪናዬን የማቆመው ግን ሳልወድ በግድ መንገድ ላይ ነው ስለዚህ ካውንቲው የግል መኪና ማቆሚያ ቦታ ላላቸው ቤቶች የመኪና ማቆሚያ ቦታ 
ደንቦችን ከመለወጡና አዳዲስ ደንቦችን ከማጽደቁ በፊት ለእያንዳንዱ መኖሪያ ቤት ቢያንስ ራሱን የቻለ አንድ የግል የመኪና ማቆሚያ ቦታ እንዳለው ማረጋገጥ 

አለበት።” 

• “እዚህ ላይ ያለኝ ዋንኛ ሐሳብ በአፓርታማዎች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እና ሌሎች ብዙ ቤተሰቦች በጋራ የሚኖሩባቸው ቤቶች በመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ
ፈቃድ ለማግኘት የተወሰነ ዓይነት ልዩ አማራጭ ሊኖራቸው ይገባል። በአፓርታማ ሕንጻዎች ውስጥ አካባቢ ያሉት ጋራዦች በጣም ውድ ናቸው እና አብዛኛዎቹ

ነዋሪዎች በየወሩ የሚከፈለውን የጋራዦች የመኪና ማቆሚያ ዋጋ ለመክፈል አቅሙ የላቸውም።” 

• “በእኛ የከተማ ቪላ ቤቶች የሚገኙበት አካባቢ በጣም ውስን የሆነ ለእንግዶች የሚያገለግል የመኪና ማቆሚያ ቦታ አለን፤ እንዲሁም ሆኖ በአቅራቢያ
ከሚገኙ የመኪና ቦታዎች ላይ መኪናችንን እንዳናቆም የነዋሪ የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ እንዳናገኝ ተከልክለናል። ምንም እንኳ ለጎብኚ ይለፎች
ልዩ ተጨማሪ ክፍያ መክፈል ቢያስፈልገንም እንኳ የግድ የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። 

• “አሁን ላይ፣ በደንቡ ውስጥ ያሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ከሆኑ በርካታ ቤተሰቦች አንድ ላይ የሚኖሩባቸው ቤቶች በ RPP እንዲሳተፉ

አይፈቀድላቸውም። [አንድ ነጠላ ቤተሰብ ያለባቸው ቤቶች] በደንቡ ውስጥ ያሉ የመኪና ማቆሚያ መስፈርቶችን የሚያሟሉ እንኳ ቢሆኑ ለመሳተፍ ይችላሉ።

በሁሉም የቤት ዓይነቶች ላይ RPP በወጥነት ተፈጻሚ እንዲሆን እጠይቃለሁ። ሁሉም ቤቶች የመኪና ማቆሚያ ደንቡን መስፈርቶች የሚያሟሉ ብቁ
እንዳልሆኑ ተደርገው መቆጠር አለባቸው ወይም ሁሉም የመኖሪያ ቤት ዓይነቶች ብቁ መሆን አለባቸው። ኧርሊንግተን ሁሉንም የተለያየ ዓይነት ገቢ ደረጃ

ያላቸውን ነዋሪዎችን ለመሳብ መጣር አለበት - ከፍተኛ ገቢ ያላቸው [ነጠላ ቤተሰብ የሚኖርባቸው ቤቶች] ነዋሪዎች መንገዶችን በግል እንዲቆጣጠሯቸው

ማድረግን እባካችሁ አቁሙ።”

የራሳቸው ከመንገድ ገባ ያለ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ያላቸው መኖሪያ ቤቶች (…) ከአንድ በላይ 
የመኪና ፈቃድ ሊኖራቸው አይገባም። ነዋሪዎች የመኪና መንገዶች የሕዝብ ንብረት እንደሆኑ እና 
የመኪና ማቆሚያ ቦታም በተመሳሳይ መልኩ የሕዝብ ሀብት መሆኑ እንዲገነዘቡ ማድረግ ያስፈልጋል። 
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ነዋሪ ያልሆኑ ብቁነት 

ለሚከተሉት ነዋሪ ያልሆኑ ነዋሪ ቡድኖች የዳሰሳ ጥናቱ ስለ ብቁነት ሁኔታ እና የፈቃድ የዋጋ ተመን በተመለከተ ጥያቄዎችን ጠይቋል፦ 

• የቤት ባለቤቶች እና የንብረት አስተዳዳሪዎች

• የንግድ ሥራ ባለቤቶች/ሠራተኞች

• አገልግሎት አቅራቢዎች (ለምሳሌ፣ የቤት ለቤት ሕክምና አገልግሎት የሚሰጡ የሕክምና ባለሙያዎች፣ ማኅበራዊ ሠራተኞች፣ የልጆች እንክብካቤ ሰጪዎች፣

የግንባታ/የቤት ማሻሻያ ሥራ ሠራተኞች)

• የንግድ ሥራ የበላይ ኃላፊዎች/ደንበኞች

• የትምህርት ቤት ሠራተኛ/መምህራን

• የተጋሩ መኪናዎች (እንደ Car2Go ያሉ)

• ወደ ማኅበረሰብ ማዕከላት፣ ቤተ መጽሓፍት፣ ወይም ሌሎች የማኅበረሰብ ተቋማት የሚመጡ ጎብኚዎች

በአጠቃላይ፣ ተመሳሳይ የዋጋ ብቁነት ወይም ከናካቴው ምንም ዓይነት ብቁነት ለሁሉም መንፈግ የሚመርጡ ሰዎች። ለአገልግሎት አቅራቢዎች፣ የትምህርት ቤት 
ሠራተኞች፣ እና ወደ ማኅበረሰብ ተቋማት የሚመጡ ጎብኚዎች ልክ እንደ ነዋሪዎች ተመሳሳይ ብቁነት ከተመሳሳይ ዋጋ ጋር የሚለው ሐሳብ ተመራጭ ነው። 

ለንግድ ሥራ ባለቤቶች/ደንበኞች እና በጋራ ጥቅም ላይ ለሚውሉ ተሽከርካሪዎች ምንም ዓይነት ልዩ ብቁነት በተለየ ሁኔታ እንዲሰጥ እምብዛም ያን ያክል 
ተመራጭ አልሆነም። ምንም እንኳ ነዋሪ ላልሆኑ ሰዎች ለመኪና ማቆሚያ ቦታ ከፍተኛ ዋጋ እንዲከፍሉ አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ምርጫቸው ባይሆንም ለነዋሪ 

ያልሆኑት ቡድኖች የተለየ የዋጋ ታሪፍ እንዲጣልባቸው ተመራጭ የሆኑት የጋራ መኪናዎችን የሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች፣ የንግድ ሥራ ባለቤቶች/ሠራተኞች፣ እና 

የቤት ባለቤቶች/የንብረት አስተዳዳሪዎች ነበሩ። 

ሰንጠረዥ 1 የሚከተሉት ሰዎች በሚደርሱበት ቦታ አቅራቢያ በRPP-የተገደበ 

የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ ይሰጣቸው? 
አዎ፣ ከፍ ባለ መጠን 

ነዋሪ ያልሆነ ዓይነት 
አዎ፣ ተመሳሳይ 
እንደ ነዋሪዎች ዋጋ 
ማስከፈል 

ከነዋሪዎች የበለጠ 
ዋጋ ማስከፈል አይ ምንም አስተያየት የለም 

አገልግሎት አቅራቢዎች 64% 10% 16% 9% 

የትምህርት ቤት 
  ሠራተኛ/መምህራን 

60% 6% 23% 10% 

ወደ ማኅበረሰቡ የጋራ 

መጠቀሚያዎች የሚመጡ 

ጎብኚዎች 
48% 7% 33% 12% 

የቤት ባለቤቶች እና የንብረት 

አስተዳዳሪዎች 46% 20% 24% 10% 

የንግድ ሥራ ባለቤቶች/ 

ሠራተኞች 42% 21% 28% 9% 

የንግድ ሥራ የበላይ 

ኃላፊዎች/ ደንበኞች 31% 17% 42% 10% 

የሚጋሩ መኪና ተሽከርካሪዎች 28% 23% 39% 10% 
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ምንም አስተያየት 

የሌለው፦ 6% 

የጎብኚ መኪና ማቆሚያ 

አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች (66%) ጎብኚዎች ለነዋሪዎች በተፈቀዱ በመንገድ ላይ ያሉ መኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ መኪና ለተወሰነ ጊዜ ያለ ፈቃድ እንዲያቆሙ ሊፈቀድላቸው 

ይገባል ብለው ያስባሉ። በ RPP ክልል ውስጥ የማይኖሩ መኖሪያ ቤቶች ወይም ፈቃዱን ለማግኘት ብቁ ሆነው ሳለ ሆኖም ግን ፈቃዶችን የማይጠቀሙ ነዋሪዎች ከፈቃድ ወይም 

ይለፍ ይልቅ በጊዜ ገደብ የሚሰጥ የመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ እንዲሰጥ የመምረጥ ዕድላቸው ከፍተኛ የነበረ ሲሆን ይህ በእንዲህ እንዳለ በ RPP ፕሮግራም ውስጥ 
የሚሳተፉ መኖሪያ ቤቶች ከፈቃድ ወይም ይለፍ ጋር ለጎብኚዎች በመንገድ ላይ መኪና ማቆም እንዲፈቀድላቸው የመምረጥ ዕድላቸው ከፍተኛ ነበር። 

ሥዕል 32 ከሚከተሉት ዐርፍተ ነገሮች በየትኛው እርስዎ ይበልጥ እንደሚሰማሙ 
ይምረጡ፦ 

ፈቃድ መጠየቅ ሳይኖር 
የጎብኚ የመኪና ማቆሚያ 

ጊዜን መገደብ፦ 66% 

(2,144) 

ጎብኚዎች የመኪና ማቆሚያ 
ፈቃድ እንዲይዙ 

ማስገደድ፦ 28% 

(1,531) 

አሁን ላይ፣ አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ጎብኚዎች የራሳቸውን የመንገድ ላይ መኪና ማቆሚያ ቦታ እንዲጠቀሙ ያደርጋሉ። በ RPP ክልሎች ውስጥ ካሉ መኖሪያ ቤቶች 

መካከል፣ 72% የሚሆኑት በቅርብ ጊዜ የመጡ እንግዶቻቸውን በመንገድ ላይ መኪናቸውን እንዲያቆሙ ያደርጉ ሲሆኑ 85% ያክሉ መኖሪያ ቤቶች ደግሞ ከ RPP ክልል 

ውጭ መኪናዎቻቸውን እንዲያቆሙ አድርገዋቸዋል። ከ RPP ክልሎች ውጭ ያሉ መኖሪያ ቤቶች ጎብኚው/እንግዳው መኪናውን በአቅራቢያ በሚገኝ የ RPP ክልል ውስጥ 

በእነርሱ የራሳቸው ፈቃድ ተጠቅሞ እንዲያቆም የሚጠይቀውን ምርጫ እንዲመርጡ አማራጭ ተሰጥቶዋቸው፤ ከመኖሪያ ቤቶቹ 0.3% ያክሉ ብቻ ይህንን ያደረጉ እንግዶች 
ነበሯቸው። 

ሥዕል 33 በቅርብ ጊዜ የመጡ መኪና ያላቸው የእርስዎን እንግዶች እንዴት ነበር 

ያስተናገዱዋቸው? 

ከ RPP ክልል ውጭ በ RPP ዞን ውስጥ 

የእኔ እንግዶች በመንገድ ላይ ነበር መኪናቸውን 
ያቆሙት 

የእኔ ጎብኚዎች በእኔ ግቢ/በእኔ ሕንጻ ውስጥ ባለ 
ከመኪና መንገድ ውጭ ባለ ቦታ ላይ 
መኪናቸውን አቁመዋል 

የእኔ ጎብኚዎች የት መኪናቸውን እንዳቆሙ አላውቅም 

የእኔ እንግዶች በአቅራቢያ በሚገኝ በፈቃድ መኪና 
የሚቆምበት ቦታ ላይ በራሳቸው ፈቃድ ተጠቅመው 

መኪና አቁመዋል 

13% (161) 

98) 

85% (1,157) 

ሆነ 

72% (1,6

24% (488)

4% (76)

2% (22) 

0.2% (8) አማራጭ ያል 

በ RPP ክልል ውስጥ ላሉ ምላሽ ሰጪዎች የመልስ
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የቅርብ ጊዜ ጎብኚዎቻቸውን በመንገድ ላይ መኪናቸውን እንዲያቆሙ ካደረጉ በ RPP ክልሎች ውስጥ ካሉ መኖሪያ ቤቶች 
መካከል፣ ለአጭር ጊዜ የሚቆዩ የጎብኚ ይለፍ ፈቃዶች በብዛት ጥቅም ላይ የዋሉ የመኪና ማቆሚያ ዘዴዎች ነበሩ (41%)፣ 
በሁለተኝነት ደረጃ FlexPasses (24%) ይከተላል። 

ሥዕል 34 በ RPP ክልል ውስጥ ወደ የሚኖሩ መኖሪያ ቤቶች የመጡ የቅርብ ጊዜ 
ጎብኚ በመንገድ ላይ መኪና የቆመበት ኹኔታ 

የእኔ ጎብኚዎች ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የጎብኚ ይለፍ 
ተጠቅመዋል 

41% (578) 

የእኔ ጎብኚዎች የእኔን FlexPass ተጠቅመዋል 

የእኔ ጎብኚዎች/እንግዶች ያለ ፈቃድ ከፈቃድ ገደብ የተጣለበት ክፍለ 
ጊዜ ውጭ መኪናቸውን አቁመዋል 

የእኔ ጎብኚዎች/እንግዶች ከፈቃድ የሚያስፈልገው ክልል ውጭ ራቅ 
አድርገው መኪናቸውን አቁመዋል 

የእኔ ጎብኚዎች/እንግዶች ያለ ፈቃድ ከፈቃድ ገደብ በተጣለበት 
ክፍለ ጊዜ ውስጥ መኪናቸውን አቁመዋል 

11% (144) 

7% (38) 

3% (31) 

24% (366) 
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የመኪና አቋቋም ግንዛቤን ምን ተጽዕኖ ያሳርፍበታል? 
በርካታ ምክንያቶች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ግንዛቤ ላይ ተፅዕኖ ያሳርፋሉ። በተለይ፣ ሰዎች አሁን ዛሬ ላይ መኪናቸውን የሚያቆሙበት ቦታ፣ የመኪና ማቆሚያ 

ቦታ ተገኝነት፣ እና ወደፊት ሊኖር ስለሚችል የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎትና እጥረት ኧርሊንግተን ካውንቲ መኖሪያ ቤቶች እንዴት የ RPP ፕሮግራምን 
እንደሚገንዘቡት ተጽዕኖ የሚያሳርፉ እና የመኖሪያ ቤቶች ምርጫዎች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ የሚያመላክቱ ሦስት ዐብይት መመዘኛዎች ናቸው። በተለይ፣ 
የመኪና ማቆሚያ ቦታ ለማግኘት የሚቸገሩ መኖሪያ ቤቶች ወይም ለአዳዲስ ነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ ቦታ የማግኘት ሁኔታ የሚያሳስባቸው መኖሪያ ቤቶች 
በእነርሱ መንገዶች ላይ ብዙውን ጊዜ ገደቦች እንዲጣሉ የመምረጥ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። 

በ RPP ፕሮግራም ውስጥ የሚሳተፉ መኖሪያ ቤቶች ብዙውን ጊዜ መንገድ ላይ መኪናቸውን የማቆም ዕድላቸው ይበልጥ ከፍተኛ ነው (53%)። ብቁ የሆኑ 

ነገር ግን በፕሮግራሙ ውስጥ ተሳትፎ የማያደርጉ መኖሪያ ቤቶች በመኪና መጠለያዎች (ካርፖርት)፣ ከመንገድ ገባ ያለ የራስ የመኪና ማቆሚያ ቦታ፣ ጋራዥ፣ 

የመኪና ማቆሚያ የተከለለ ቦታ ወይም የፓርኪንግ ዴክ ውስጥ መኪናቸውን የማቆም ዕድላቸው ይበልጥ ከፍተኛ ነው (41%)። ከ RPP ክልል ውጭ የሆኑ 

በመኪና ማቆሚያ የተከለለ ቦታ ወይም የፓርኪንግ ዴክ ውስጥ መኪናቸውን የማቆም ዕድላቸው ይበልጥ ከፍተኛ ነው (48%)። 

ለብቻቸው በተነጠሉ ባለ አንድ ነጠላ ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ከአንድ ነጠላ ከሌላ ጋር የተያያዙ መኖሪያ ቤቶች (36%) እና ከብዙ በርካታ ቤተሰብ የጋራ 

መኖሪያ ቤቶች (18%) አንጻር ሲታይ መኪናቸውን በመንገድ ላይ የማቆም ዕድላቸው ይበልጥ ከፍተኛ ነው (45%)። 

በቅርቡ ስላጋጠማቸው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ተሞክሮ ምን እንደሚሰማቸው እንዲናገሩ ሲጠየቁ፣ አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ምቹ የሆነ የመኪና 

ማቆሚያ ቦታ በቀላሉ እንዳገኙ (52%) ሲናገሩ 14% ብቻ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ማግኘት ላይ እንደተቸገሩ ተናግረዋል። 

ሥዕል 35 በመንገድ ላይ መኪና የማቆም በጣም የቅርብ ጊዜ ተሞክሮ 

መኪና ማቆሚያ ቦታ ለማግኘት ቀላል ነበር፣ እና 

ርቀቱን ትክክለኛ ቦታ ላይ የሚገኝ መኪና ማቆሚያ 

ቦታ ነበር 

መኪና ማቆሚያ ቦታ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ 

ነበር፣ 

እና ከልክ በላይ ሩቅ ነበር 

P P 

የተመዘኑ 
የመልስ ሰጪ 
መኖሪያ ቤቶች 

የተመዘኑ 
የመልስ ሰጪ 
መኖሪያ ቤቶች 

የመኪና ማቆሚያ ቦታ ለማግኘት ይበልጥ ሊቸገሩ የሚችሉ መኖሪያ ቤቶች በሚከተሉት ቡድኖች ውስጥ ይጠቃለላሉ፦ 

• ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው (46% ከ $24,999 በዓመት ያነሰ የሚያገኙ ቢያንስ በዓመት $200,000 ከሚያገኙት 24%

ጋር ሲነጻጸሩ)

• ሂስፓኒክ/ላቲኖ እና ጥቁር/አፍሪካ አሜሪካዊያን (45% እና 40%፣ እንደ ቅደም ተከተላቸው፣ ራሳቸውን እንደ ነጭ ወይም እሲያዊ ለይተው

ከሚያሳውቁ 28% እና 33% እንደ ቅደም ተከተላቸው ሲነጻጸሩ)

• በርካታ ቤተሰብ በጋራ የሚኖርባቸው ቤቶች ውስጥ እና ከሌላ ጋር የተያያዙ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች (39% እና 33% እንደ ቅድመ

ተከተላቸው፣ ለብቻው ከተነጠለ ነጠላ ቤተሰብ 9% ጋር ሲነጻጸሩ)

• ለ RPP ብቁ የሆኑ ነገር ግን በ RPP ክልሎች ውስጥ ወይም ውጭ የሚሳተፉ (34% እና 31% እንደ ቅደም ተከተላቸው፣ ፈቃዶችን ከሚጠቀሙ

22% መኖሪያ ቤቶች ጋር ሲነጻጸሩ)

• ተከራዮች (40% ከተከራዮች፣ ከቤት ባለቤቶች 24% ጋር ሲነጻጸሩ)

ከፍተኛ የመኪና ማቆሚያ ችግር የሚያጋጥማቸው ቡድኖች ብዙውን ጊዜ በተጨማሪ ስለ ፕሮግራሙ ያላቸው ግንዛቤም ዝቅተኛ መሆን፣ ዝቅተኛ የተሳተፎ መጠን 
መኖር 
እና ለዚህ የዳሰሳ ጥናት ምላሽ በመስጠት ረገድ ዝቅተኛ ውክልና መኖር የመሳሰለ ሁኔታ ሊኖራቸው የመቻል ዕድሉ ከፍተኛ ነው። 

52% 14% 
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አዲስ የመኖሪያ ቤት ግንባታ 

አዲስ የቤት ግንባታን በተመለከተ የሚያሳስቡ ነገሮች ብዙውን ጊዜ ስለ መኪና ማቆሚያ ፍላጎት በተመለከተ ሕዝቡ ድምፁን ሲያሰማ አብሮ የሚነሳ ጉዳይ ነው። 
በኧርሊንግተን ካውንቲ ውስጥ ስላለ ዕድገት ድምፃቸውን ያሰሙ ነዋሪዎች በራሳቸው ጽሑፍ በሰጡት አስተያየት ላይ የሚያሳስባቸውን ነገሮች የገለጹ ሲሆን የዳሰሳ 
ጥናቱ በአጠላይ ሰፋ ባለ መልኩ አዲስ ለሚገነቡ ቤቶች ግንባታ ምን መምሰል እንዳለባቸው የተወሰነ የምልከታ አቅጣጫን አሳይቷል። ከኧርሊንግተን ካውንቲ 
መኖሪያ ቤቶች መካከል ገሚሱ አዲሱን የቤቶች ግንባታ ሲደግፉ ሩብ ያክል የሚሆኑት ደግሞ ምንም ዓይነት የመኖሪያ ቤት ግንባታ እንዲከናወን አይፈልጉም። 

አዲስ የመኖሪያ ቤት ግንባታን ከሚደግፉት መኖሪያ ቤቶቹ 50% ያክሉ አዳዲስ ነዋሪዎች በመንገድ ላይ መኪና እንዳያቆሙ እንዲከለከሉ በሚፈልጉ (26%) እና 

ለአዳዲስ ነዋሪዎች የተወሰነ መኪና ማቆሚያ ቦታ እንዲፈቀድላቸው በሚስማሙ (24%) ሁለት ቡድኖች ለሁለት ይከፈላሉ። 

ሥዕል 36 በአዲስ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ላይ ያለ አስተያየት 

የአዲሱ መኖሪያ ሕንጻ በመንገድ ላይ መኪና እንዳያቆሙ እስካልተፈቀደላቸው ድረስ አዲስ 

የመኖሪያ ቤት ግንባታን እደግፋለሁ (ለምሳሌ አፓርታማዎች፣ ኮንዶሚንየሞች፣ ወይም የከተማ ቪላ 

ቤቶች) 

ምንም ይሁን ምን የመኪና ማቆሚያ ቦታ እርምጃ ቢወሰድም የአዲሱ መኖርያ ሕንጻ ግንባታን 

አልደግፍም (ለምሳሌ አፓርታማዎች፣ ኮንዶሚንየሞች፣ ወይም የከተማ ቪላ ቤቶች) 

የአዲሱ መኖሪያ ሕንጻ አንዳንድ ነዋሪዎች በመንገድ ላይ መኪና እንዲያቆሙ ቢፈቀድላቸውም እንኳ 

አዲስ የመኖሪያ ቤት ግንባታን እደግፋለሁ (ለምሳሌ አፓርታማዎች፣ ኮንዶሚንየሞች፣ ወይም የከተማ 

ቪላ ቤቶች) 

አላውቅም/ውሳኔ ላይ ለመድረስ ተጨማሪ መረጃ እፈልጋለሁ 

26% (1,236) 

እነዚህ ውጤቶች ለነዋሪዎች ምን ይበልጥ ተመራጭ መፍትሔዎች እንደሆኑ ጥቆማ ሐሳብን ይሰጣሉ — ለምሳሌ የሕዝብ የሆነ የመንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ 

ቦታ ለሁሉም ነዋሪዎች እኩል ተደራሽ መሆን አለበት የሚለው ሐሳብ በአብዛኛው ሰው ዘንድ በሰፊው ተቀባይነት አለው (66% ያክሉ ሁሉም ነዋሪዎች ብቁ 

መሆን አለባቸው በሚለው ይስማማሉ) — እና በተጨባጭ ያላቸው ተሞክሮ (52% ነዋሪዎች ዛሬ ላይ መኪና ማቆምን ቀላል ሆኖ አግኝተውታል) ነዋሪዎች 
አዲስ ለሚመጡ የካውንቲው ነዋሪዎች አዲስ የመኪና ማቆሚያ ሥርዓት ማደራጀት እንደሚያስፈልግ ፍንጭ ይሰጣል። 

25% (1,153)

24% (909)

24% (1,075)

አስተያየቶች 

• “ሁሉንም ነዋሪዎቹን (ለእያንዳንዱ ሁለት አፓርታማ አንድ መኪና በሚለው ቀመር ሳይሆን)፣ ጎብኚዎች እና የቦታ ባለይዞታ አካላት

የሚያስተናግድ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ማናቸውም አዲስ ግንባታ ከዋና መንገድ ውጭ (ከደረጃ በታች የሆነ ቢሆን ይመረጣል) ሊኖረው

እንደሚያስፈልግ አጥብቀን እናምናለን።”

• “ለንግዱ ማኅበረሰብ (ደንበኞች፣ ተከራዮች ወዘተ) መኪና ማቆሚያ ቦታን በተመለከተ ላለው ፍላጎት በጣም ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

በማኅበረሰቡ ውስጥ የራሳቸው የሆነ ፍላጎት ላላቸው ለቤት ባለቤቶች እና ለረዥም ጊዜ ለሚኖሩ ነዋሪዎች በቂ ግምት አልተሰጣቸውም።”

“
ሁሉንም ነዋሪዎቹን (ለእያንዳንዱ ሁለት አፓርታማ አንድ መኪና በሚለው ቀመር 

ሳይሆን)፣ ጎብኚዎች እና የቦታ ባለይዞታ አካላት የሚያስተናግድ የመኪና ማቆሚያ 

ቦታ ማናቸውም አዲስ ግንባታ ከዋና መንገድ ውጭ (ከደረጃ በታች የሆነ ቢሆን 

ይመረጣል) ሊኖረው እንደሚያስፈልግ አጥብቀን እናምናለን። 
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ድምዳሜ 
የካውንቲ ነዋሪዎች በአጠቃላይ አሁን ባሉት የክልል መገኛ አካባቢዎች እና እንደ አስፈላጊነቱ 

ሊስተካከል በሚችለው ፕሮግራም መዋቅር እርካታ ይሰማቸዋል። አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች 

የብቁነት ሁኔታዎችን ለማስፋፋት፣ በጎብኚዎች ላይ የሚጣሉ ገደቦችን ለመቀነስ እና ወደፊት 

የሚኖሩ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎቶችን ለማስተናገድ በፕሮግራሙ ላይ የሚደረጉ የማስተካከያ 

እርምጃዎችን በቀና አመለካከት ይቀበሉዋቸዋል። 

• የኧርሊንግተን ካውንቲ መኖሪያ ቤቶች በአጠቃላይ አነጋገር በ RPP ፕሮግራም እና አሁን ባለው RPP ክልል አመዳደብና መገኛ ቦታዎች እርካታ ይሰማቸዋል።

- በ RPP ክልል ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ ቤቶች በፕሮግራሙ ውስጥ ይሳተፋሉ።

- አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ፕሮግራሙ ባለበት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ።

- ገደብ በተጣለባቸው መንገዶች አጠገብ ያሉ አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ያሉት ገደቦች ባሉበት እንዲቀጥሉ ይፈልጋሉ።

- ከ RPP ክልሎች ውጭ የሚኖሩ አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ከፕሮግራሙ ውጭ እንደሆኑ መቆየትን ይፈልጋሉ።

• የኧርሊንግተን ካውንቲ መኖሪያ ቤቶች የመኪና ማቆሚያ ቦታ እና የሕዝብ መንገዶችን በተመለከተ የሚያሳስቧቸው የራሳቸው ችግሮች እና ቅድሚያ ተሰጪ ጉዳዮች
አሉዋቸው።

- በእነርሱ መንገድ ላይ ገደቦች እንዲጣሉ የሚፈልጉት ወገኖች በቤታቸው አጠገብ መኪናቸውን ማቆም መቻላችውን ቅድሚያ ተሰጪ ጉዳይ
አድርገው ተላላፊ መኪናዎች መኪና እንዳያቆሙ ሊደረጉ ይገባል ይላሉ።

- በእነርሱ መንገድ ላይ ገደቦች እንዳይጣሉ የሚፈልጉት ወገኖች ደግሞ ለሕዝብ መንገድ እኩል ለሁሉም ሰው መዳረሻ እንዲኖረው የሚፈልጉ ሲሆኑ
አሁን ባለው ሁኔታ መኪና ማቆሚያ ቦታን ያለ ምንም ችግር ማግኘት ችለዋል።



58 

• ወደፊት ከፍተኛ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት ሊመጣ ይችላል የሚል መላ ምት አዘል ጥያቄ ወይም ሁኔታ ሲያጋጥምስ ተብለው በተጠየቁ ጊዜ፣ መኖሪያ
ቤቶች በፕሮግራሙ ውስጥ ባላቸው ብቁነት እና አሁን ባሉት ገደቦች ላይ ባላቸው አማካይነት እንደ ሁኔታው ተጣጥሞ የሚዘጋጅ ችግሩን የማስተናገድ
እርምጃ እንዲወሰድ ይፈልጋሉ።

- ገደቦች እንዲጣሉ የማይፈልጉ ከ RPP ክልሎች ውጭ ያሉ መኖሪያ ቤቶች የሚኖረውን የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት ለማሟላት አንድ ሰው መኪና
ማቆም የሚችልበትን የጊዜ መጠን የሚያሳይ ገደብን የያዙ ምልክቶች መጠቀምን ይመርጣሉ።

- የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎትን ለማስተናገድ የ RPP ገደቦችን መጠቀም ሆኖም ግን ገደቦች እንዲጨመር የሚፈልጉ አሁን ከ RPP ክልል
ውጭ በሚኖሩ አናሳ ቊጥር ያላቸው ነዋሪዎች ዘንድ ይበልጥ በስፋት ተቀባይነት ያለው አማራጭ ነው።

- በ RPP ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ መኖሪያ ቤቶች ከፍተኛ የመኪና ማቆሚያ ዋጋ ከማስከፈል ይልቅ በፈቃዶች ብዛት እንደ የመኖሪያ ቤቱ ብዛት የካፕ
ገደብ ጥቅም ላይ እንዲውል ይፈልጋሉ።

• በፕሮግራሙ ላይ የሚደረጉ የፖሊስ ለውጦች በተመለከተ ያሉ አመለካከቶች

- አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ተፈጻሚ ለማድረግ እና ለመረዳት ቀላል ከሆነ ቀላል መዋቅር ይልቅ ተግባራዊ ለማድረግ ከባድ የሆነ እንደ አስፈላጊነቱ
ሊስተካከል የሚችል
ፕሮግራም የተሻለ ነው ብለው ያምናሉ። አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች አፈጻጸም ተግባራዊ እንዲደረግላቸው በጭራሽ አልጠየቁም።

- አብዛኛዎቹ መኖሪያ ቤቶች ሁሉም የመኖሪያ ቤቶች ዓይነቶች ለፕሮግራሙ ብቁ መሆን አለባቸው ብለው ያስባሉ።

-  አብዛኛዎቹ ሰዎች እንደ ነዋሪዎች ሁሉ በተመሳሳይ ዋጋ አገልግሎት አቅራቢዎች እና የትምህርት ቤት ሠራተኞች/መምህራን መሳተፍ መቻል አለባቸው

ብለው ያስባሉ። አብዛኛው ሰው የሚጋሩ መኪናዎችን የሚጠቀሙ እና የንግድ ሥራ ባለቤቶች/ደንበኞች መሳተፍ አለባቸው ብለው አያስቡም።
አብዛኛዎቹ ሰዎች ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች አሊያም ብቁ መሆን እና እንደ ነዋሪዎች ተመሳሳይ ዋጋ መክፈል መቻል አለባቸው ወይም ብቁ አለመሆን

አለባቸው ብለው ያስባሉ፤ የሚጋሩ መኪናዎች እና የንግድ ሥራ ባለቤቶች/ሠራተኞች ከነዋሪዎች ይልቅ ይበልጥ ከፍተኛ ዋጋ እንዲከፍሉ ቢደረጉ
የሚለው ሐሳብ ሚዛን ይደፋል።

- አብዛኛው ሰው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ ዋጋ የተለያየ መሆን አለበት ብሎ አያስብም፤ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ ዋጋ እንዲለያይ የሚያደርገው

በብዛት የሚታወቀው መስፈርት በአንድ መኖሪያ ቤት ጥቅም ላይ የሚውሉት መኪናዎች ብዛት፣ በዕድሜ (ለምሳሌ ዕድሜያቸው ለገፉ አዛውንቶች

የዋጋ ቅናሽ ማድረግ) እና የመኪና ማቆሚያ ቦታ ተገኝነት (ለምሳሌ ወደ የግል የመኪና ማቆሚያ ቦታ ያለ መዳረሻ፣ የመኪና መጠለያ (ካርፖርት)፣

የመኪና ማቆሚያ ጋራዥ፣ ወይም ፓርኪንግ ዴክ) ነበር።

• በስፋት ተቀባይነት ያገኘው የ RPP ፕሮግራም ክፍል ነዋሪዎቹ ዛሬ ላይ በቀላሉ መኪና ማቆሚያ ቦታ የማግኘት ተሞክሮዋቸው አንጻር የሚመነጭ ነው።
ምንም እንኳ አንዳንድ ነዋሪዎች ወደፊት በአዳዲስ ነዋሪዎች ሊኖር ስለሚችል የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፍላጎት ላይ የሚያሳስባቸው ነገር ያለ መሆኑን
ቢገልጹም ከመኖሪያ ቤቶቹ ግማሽ ያክሉ አዲስ የመኖሪያ ቤት ግንባታን ይደግፋሉ።

• በአጠቃላይ አነጋገር፣ የመኖሪያ ቤት የዳሰሳ ጥናቱ የ RPP  ፕሮግራሙ ክልሎች ባሉባቸው መገኛ አካባቢዎች ባለበት እንዲቀጥል ሕዝቡ
እንደሚፈልግ አሳይቷል እንዲሁም አብኛዎቹ ሰዎች በፕሮግራሙ ላይ ለመሳተፍ በሚያስፈልጉ የብቁነት መስፈርቶች ላይ ለውጦች ቢደረጉ
እንደሚደግፉ ያረጋግጣሉ።
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