
1,297 66 3,072በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ የተፈቀደ 
የመኪና ማቆም ፕሮግራሙ ውስጥ 

የመሳተፍ ሁኔታ

የዳሰሳ ጥናቱ ውጤቶች

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ የተፈቀደ የመኪና ማቆም ፕሮግራም ክለሳ

የፓርኪንግ ክፍያ/ግዢ ፈቃድ/ፈቃዶች

በፕሮግራሙ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ቤተሰቦች 
አሁን ያለው የፓርኪንግ አሰራር እንዳለ 

እንዲቀጥል ይፈልጋሉ

ፕሮግራሙ ከሚያካልላቸው ዞኖች ውጪ የሚኖሩ 
ቤተሰቦች በጎዳናዎች ላይ ምንም አይነት የመኪና 
ማቆም ክልከላ እንዲኖር አይፈልጉም

በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ የተፈቀደ የመኪና ማቆም ፕሮግራሙ አሁን በሚተገበርባቸው የአካባቢ ቀጠናዎች ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ህብረተሰቡ ይፈልጋል

የዳ
ሰሳ

 ጥ
ናቱ

 አጠ
ቃ
ለይ

 
እይ

ታ

46% 16% 38%

ለአንድ ቤተሰብ 
ለብቻው በተገነባ ቤት 

የሚኖሩ

ተያይዘው በተሰሩ 
ቤቶች የሚኖሩ ነጠላ 

ቤተሰቦች

ብዙ ቤተሰቦች በአንድ 
ላይ የሚኖሩበት

72% 61%
ተሳታፊዎቹ የፓርኪንግ ስፍራ በቀላሉ እና በቅርብ 

እርቀት ማግኘት እንደሚችሉ አመልክተዋል
ሌሎች ተሳታፊዎች ደግሞ የመኪና ማቆሚያ ቦታ 
ማግኘት አስቸጋሪ እና እሩቅ እንደሆነ አመልክተዋል52% 14%

በመኖሪያ ቤታቸው አቅራቢያ ማቆም መቻልን እንደ ትልቅ ነገር 
ስለሚያዩ በጎዳናቸው ላይ የመኪና ማቆም ገደብ እንዲኖርና 

ለሎች መንገደኞች በአካባቢያቸው መኪና እንዳያቆሙ እንዲደረግ 
ይፈልጋሉ።

በጎዳናዎቻቸው ላይ የመኪና ማቆም ገደብ እንዲኖር የማይፈልጉ 
ነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ በቀላሉ እንደሚያገኙ አመልክተው 
እነሱም በህዝብ ጎዳናዎች ላይ እኩል የማቆም መብት እንዲኖራቸው 
ይፈልጋሉ

4,539
ተሳታፊዎች ነበሩ

ከነኚህ መሃከል 79 
ፐርሰንቱ ሰለ መኖሪያ 
ቤቶች አካባቢ የተፈቀደ 

የመኪና ማቆም 
ፕሮግራም የሚያውቁ 

ናቸው

 
በአካባቢው ነዋሪ ያልሆኑ (ለምሳሌ፤ ዘመድ ጠያቂዎች፤ አስተማሪዎች፤ ስራተቋራጮች) በፕሮግራሙ እንዲሳተፉ ብዙ ነዋሪዎች ይፈልጋሉ

የዳሰሳ ጥናቱ ዋና ዋና ምልከታዎች
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ለመሳተፍ ብቁ የሆኑ ነገር ግን ለፓርኪንግ ፈቃድ የማይገዙ/
የማይከፍሉ

ለመሳተፍ መስፈርቱን የማያሟሉ

ገደቦች እንዳሉ እንዲቆዩ ወይንም ተጨማሪ ገደቦች እንዲድረጉ 
የሚያስፈልግባቸው ምክንያቶች

ዳሰሳው 
በ2019 

የጸደይ ወቅት 
ተካሄደ

ስለ ፕሮግራም ክለሳው የበለጠ ለማወቅ እና ሙሉውን የማጠቃለያ ሪፖርት ለማግኘት arlingtonva.us የሚለውን ድረገጽ በመክፈት "RPP 
Review" ከሚለው ርእስ ስር ያለውን ያንብቡ።

በራስ ቤት አካባቢ ለማቆም ይረዳል

መንገደኞች እነፈለጉ እንዳያቆሙ ያደርጋል

በአቅራቢያ በሚገኙ አፓርትመንቶች/የጋራ መኖሪያ 
ቤቶች አካባቢ እየሄዱ ማቆምን ለማስቀረት ይራዳል

ወደ ንግድ ተቋማት የሚመጡ ደምበኞች 
እንዳያቆሙ ይከላከላል

የመኖሪያ ሰፈሩን ጸጥታ ለማሻሻል ይጠቅማል
ቆሻሻ መጣልንና የድምጽ ብክለትን ይከላከላል

እርምጃዎችን ለመቀጠል ወይም ለማስገባት ምክንያቶች

ማለፊያ ለማስኬድ ሂደት
ወጪ ወይም ፈቃዴ በጣም ከፍተኛ ነው

ለሕዝብ የሕዝብ ማቆሚያ ማቆሚያ እኩል ዕድል
አሁንም መኪና ማቆም ቀላል ነው

በአቅራቢያው ያሉ የንግድ ተቋማት የመኪና 
ማቆሚያውን መጠቀም ይችላሉ

የመጠባበቂያ ቦታ ለሌሎች ነገሮች በተሻለ ጥቅም ላይ ይውላል


