
በመኖሪያ ፐርሚትመኪናማቆሚያ
(አርፒፒ) ፕሮግራም ግምገማማሻሻያ

የአካባቢ አገልግሎቶች ክፍል

ኖቬምበር 2019
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Trade Center 
Safety Issues

አርፒፒ የሚያስተዳድረው በሜትሮ ኮሪደር አቅራቢያ ባሉ ጥቅጥቅ ባላለ የመኖሪያ
ሰፈሮች ያለውን የመንገድ ዳር መኪና ማቆሚያ ፍላጎትን ነው

የፕሮግራሙ የመጨረሻ ግምገማ የነበረው በ 2005 ነው

እኩል ተጠቃሚነትን እና ፍትሓዊነትን በሚመለከት በነዋሪዎች የተነሱ ቅሬታዎች

የማመልከቻዎች ብዛት በከፍተኛ መጨመር

በ 2017 የተጀመረ ግምገማ አላማው የፕሮግራሙን ብቃት፣ የተጠቃሚ ልምድ እና
ፍትሓዊነት ነው

ግምገማው እስኪጠናቀቅ የአርፒፒን የመመስረቻ/ማስወገጃ/ማሻሻያ ሂደት ቆምዋል

ማሳያ
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የመኖሪያ ፐርሚትመኪናማቆሚያ (አርፒፒ) ፕሮግራም

1973 1977 2003 2003-2005 2017

ፕሮግራሚ የጀመረው
በአውሮራ ሃይላንድስ
ነው

ዩኤስ የበላይ ፍርድ
ቤት ፕሮግራሙን
ደግፈዋል

የካውንቲ ቦርድ በዳግላስ
ፓርክ፣ ኮሎምቢያ
ፎረስት ዞኖችን ሲፈጥር፣
የመጀመሪያው ዞኖች
የሌሊት ሰኣታት አላቸው

የፕሮግራም ግምገማ
• ክፍያዎችን እና የቤተሰብ
ፐርሚት ወሰኖችን
ማስተዋወቅ

• ለብዙ ቤተሰብ እና
ታውንሆም ግንባታዎች
ፈቃድመስመር ማስያዝ

የካውንቲ ስራ አስኪያጅ
የፕሮግራም ግምገማ
በማስጀመር አዳዲስ
እግዶችን በተመለከት
ሞራትርዮምጣለ

ታሪክ
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ያለንበት

የመኖሪያመኪና
ማቆሚያ ፕሮግራም

(አርፒፒ)ካውንቲቦርድ አርፒፒን
በድጋሚለማየት እና
ማመልከቻዎችን
ለማገድያለውን እቅድ
አጸደቀ

ከ1600 በላይተሳታፊዎች
ኦንላይን እና 7 ፖፕኣፕ
ክንውኖችበካውንቲ
ዙሪያ

200 የሚጠጉ
ነዋሪዎችሶስት
የህዝብፎረሞችን
ተሳትፈዋል

የካውንቲሰራተኞችስለመኪና
ማቆሚያአቅርቦት እናፍላጎት
እንዲሁምየፕሮግራምአቅርቦት
እክሎችንትንተናጀመሩ

የውክልና ዳሰሳ ለ 60,000 
ቤተሰቦችተሰራጭቶ
4,539 ምላሾችን
አስገኝቶዋል

የፖሊሲፈጠራ
መመሪያዎች እና
ማሻሻዮች ላይ
ተጨማሪመረጃ

በጋ 2017
ካውንቲቦርድ የስራ ጊዜ በልግ 2017

መረጃመሰብሰብተጀመረ

በጋ 2018
ኦንላይን እናፓፓፕ
ተሳትፎ

በልግ 2018
የህዝብፎረሞች

ጸደይ 2019
የቤተሰብዳሰሳ

በልግ 2019
ካውንቲስራአስኪያጅሪፖርት
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72%

መቶኛ

መቶኛ

መቶኛ

መቶኛ

መቶኛ

የጀርባ መረጃ

መጠን 0-8 0-6 0-5

አማካይ 3.5 2.0 1.1

• ባጠቃላይ፣ ፕሮግራሙ በቀጣዩ እንዴት መሄድ እንዳለበት የነዋሪ ስምምነት የለም።
• የነዋሪ አስተያየት የሚለያየው በሚኖሩበት የቤት አይነት እና ባላቸው የአርፒፒ እግድ
መሰረት ነው።

• በፕሮግራሙ ክፍሎች ላይ ትላልቅ ቡድኖች ተቃራኒ ሃሳቦች ይዘዋል።

የጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

የሪል ስቴት ምዘና ትንተና፣ ሲፒኤችዲ፣ እና ጂአይኤስ ካርታ ማእከል መረጃ

አርፒፒ አለኝ፥ እንዲቀጥል
እፈልጋለሁ?

አርፒፒ የለኝም፥ ማግኘት
እፈልጋለሁ?

በመኖሪያ ቤት ያሉ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ቁጥሮች
(ጋራዦች/የመንገድ ዳር /የማቆሚያ ላቶች)

አዎ አይ እርግጠኛ
አይደለሁም
/አስተያየት
የለም

አርፒፒ ያላቸው ባብዛኛው ነዋሪዎች ሲወዱት አርፒፒ
የሌላቸው ደግሞ አይፈልጉትም
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የመኪና ማቆሚያ ያዥነት ምንድን ነው?	 	 	 		 	 	

≈75% የተሞላ

60% የተሞላ

40% የተሞላ

መኪና ማቆሚያ አሞላል = በብሎኩ ላይ የቆሙመኪኖች
በብሎኩ ላይ ያሉ ህጋዊ ቦታዎች
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የመኪና ማቆሚያ ያዥነት የህዝብ ፍላጎቶች

75% ተይዘዋል

60% ተይዘዋል

40% ተይዘዋል

ነዋሪዎች የሚሉት ማቆም አስቸጋሪ ነው / በምሽቱ ላይ በ 45-50% አሞላል
አርፒፒን ይፈልጋሉ

ባብዛኛው የአርፒፒ መንገዶች በ 50% ወይም ባነሰ በሳምንቱ የስራ
ቀናት ከሰኣት በሁዋላ

ኤምቲፒ ዝቅተኛ የአሞላል እቅድ

ባብዛኛው የአርፒፒ መንገዶች በ 65% ወይም ባነሰ በሳምንቱ የስራ ቀናት
በምሽት

አርፒፒ ለማግኘት መዳረሻ

አርፒፒ መንገዶች በክላረንደን/ቨርጂኒያ ስኩወር ያሉት በ75% ወይም ባነሰ
በሳምንቱ የስራ ቀናት ምሽቶች

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ
ዋና የመጓጓዣ እቅድ፣ “መኪናማቆሚያ እና መታጠፊያ ስፍራ አስተዳደር”
የመንገድ ዳር የመኪና ማቆሚያ ጥናት



8

አርፒፒ ፖሊሲ የማዘጋጀትመርሆዎች

ጎብኚዎች እና ሌሎች

ፈቃድ

ፐርሚት ገደቦች

የፕሮግራም አላማ

ማስፈጸም

ክፍያዎች

ተሳትፎ፣ የኣያያዝ መረጃ መሰብሰብ እና ከሰራተኛ ጋር ውይይት ወደ ስድስት የትኩረት ቦታዎች መርቶዋል።

ለእያንዳንዱ፣ ሰራተኛው ተጨማሪ ተሳትፎን፣ የፓሊሲ አስተያየቶችን ለማሳለጥመመሪያዎችን አጎልብቶዋል።
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79% 77%

37%

20%

35%
40%

12%

76%
66%

37%

24%

40% 39%

19%

To make sure
that I can park
near my home

To discourage
commuter

parking

To discourage
parking by
business

customers

To reduce litter
and noise

To improve
neighborhood

safety

To discourage
parking by

residents of
nearby

apartment or
condo

buildings

Other

አርፒፒ ለምን?

Have RPP, Want to Keep Don't Have RPP, but Want

አርፒፒ ፕሮግራም አላማ

የአሁን ፕሮግራም፥ እግዶች
የሚሰጡበት ብቸኛ ሁኔታ:
• ማቆሚያ ማግኘት ሲከብድ
• የቆሙትመኪኖች በአካባቢው

ካልተመዘገቡ

የሰማነው፥:
• ከቤት አቅራቢያ ማቆምን

የሚያረጋግጥ የማቆሚያ ፍላጎት
ማስተዳደር በጣሙን የሚፈለግ

• 20-33% አርፒፒን የሚፈልጉት
ቆሻሻን እና ረብሻን ለመቆጣጠር
ሲሆን ይህም በካውንቲው ቦታ
የሚወሰን እንደሆነ

• የፕሮግራሙ ቋንቋ አገላለጽ
የሚጠቁመው ቆሻሻ፣ ብክለት፣
ወዘት ሲሆን እግድን የሚሰጠው ግን
ለማቆሚያ ብቻ መሆኑን

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

በቤቴ
አቅራቢያ
ማቆም
መቻሌን
ማረጋገጥ

የንግድ
ደንበኞችን
ማቆሚያ
ላለማበረታ
ታት

አርፒፒ አለኝ፣ ማቆየት
እፈልጋለሁ

የአላፊ
ማቆሚያን
ላለማበረታታ
ት

ሌላበአቅራቢያ ያሉ
አፓርትመንቶች
ወይም የኮንዶ
ህንጻዎች ነዋሪዎች
እንዳያቆሙ
ላለማበረታታት

የሰፈር
ደህንነትን
ለማሻሻል

ቆሻሻ እና
ረብሻን
ለመቀነስ

አርፒፒ የለኝም፣ ግን እፈልጋለሁ
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መርህ 1

ይህንን መርህመስጠት ለምን አስፈለገ?
• አርፒፒ ለ “ኑሮ ጥራት” ጉዳዮች ከተሰጠ አሁን ያሉ ጥቅም ላይ ያልዋሉ

ማቆሚያዎችን ፕሮግራሙ የበለጠ ሊገድብ ይችላል
• አርፒፒን ከመኪና ማቆሚያ ውጪ ለመጠቀም ሁሉን አቀፍ የእቅድ መመሪያ

የለም

• የአላማው ቋንቋ የሚጠቅሰው ከማቆሚያ ውጪ ያሉ የጎን ጥቅማ ጥቅሞች
ነው።

የአሁን ፕሮግራም፥
እግድ የሚሰጠውማቆሚያ
ማግኘት ሲያስቸግር ብቻ ነው

የወደፊቱ ፕሮግራም፥
ተመሳሳይ

አርፒፒ በቦታው ያለው የማቆሚያ ፍላጎትን ለማስተዳደር ብቻ ነው።
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ፈቃድ፥ የትኞቹ ቤተሰቦች ማመልከት ይችላሉ?
1973-

የመጀመሪያ
2000ዎች

• የአንድ ቤተሰብ ቤቶች
• ታውንሆምስ
• ትንሽ የአፓርትመንት
ህንጻዎች

የመጀመሪያ
2000ዎች-

2005
• የአንድ ቤተሰብ ቤቶች

2005 እስከ
አሁን

• ሁሉም የአንድ ቤተሰብ ቤቶች
• አንዳንድ ታውንሆምስ
• አንዳንድ አፓርትመንቶች
ኮንዶዎች

ወደ ½ በአርፒፒ
ፕሮግራም ያሉ ነዋሪዎች
ይለፎቹ ለሁሉምመሆን
አለባቸው ብለው ያስባሉ

ለአዲስ ቤቶች ያለው
ድጋፍ ከ 50% ወደ 25% 
የሚወርደው የአዲስ
ህንጻዎች ነዋሪዎች

በመንገድ ዳር ማቆም
ከቻሉ ነው

አርፒፒ በሁሉም የቤት
አይነቶች ላይ በተመሳሳይ
መንገድ መተግበር አለበት

…አዲስ ግንባታዎች በቂ
ከመንገድውጪማቆሚያ

ሊኖራቸው
ይገባል…ሁሉንም ነዋሪዎች

የሚያገለግል
ማቆሚያ…ጎብኝዎች፣

ደንበኞች

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

ጁላይ 2005 ካውንቲ ቦርድ ስብሰባ
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ይህንን መርህ ለምን?
• የአሁኑን የፈቃድ መጠይቅ ባብዛኛዎቹ ፍትሓዊ እንዳልሆነ ያስባሉ።
• በሚፈለጉ ቤቶች ላሉ ህንጻዎች በሳይት እቅድ እና ፐርሚት ተጠቃሚ
የተፈቀዱትን ላይ ያለውን የነዋሪ ተቃውሞ ይቀንሳል (ይህም ቦርዱ በተለምዶ
ከሚጠየቀው ያነሱ አዲስ የማቆሚያ ቦታዎችን ላላቸው ቤቶች ሊፈቅድ
ይችላል)።

• ከተቀነሱ የመንገድ ውጪማቆሚያ መጠይቆች ጋር በመስራት ትንሽ ወይም
ምንምመኪና የሌላቸውን ቤተሰቦች በሜትሮ ኮሪደሮች ላይ እንዲኖሩ
ያበረታታል።

የአሁን ፕሮግራም፥
ሁሉም የአንድ ቤተሰብ ቤቶች፣
ጥቂት ታውንሆሞች፣ ጥቂት
አፓርትመንቶች/ ኮንዶዎች

የወደፊት ፕሮግራም፥
ሁሉም ቤተሰቦች በሳይት እቅድ
ወይም ፐርሚት ተጠቃሚ
ከተፈቀደላቸው በስተቀር

መርህ 2
ሁሉንም የቤት አይነቶች መፍቀድ፣ ነገር ግን “ሳይት እቅድ “ እና
“ፐርሚት ተጠቃሚ” ፕሮጀክቶችን አለመፍቀድ።
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የፐርሚቶች እና የማቆሚያማለፊያዎች
ቁጥር

የፐርሚት ገደቦችን መቀነስ
ማቆሚያን ለማስተዳደር ዋጋ
ከመጨመር የበለጠ
ተመራጭ እንደሆነ

የአፓርትመንት እና ኮንዶዎች
ነዋሪዎች፥
ከ 1 በ 3 የሚያስቡት
የመንጃ እና ጋራዦች
ያሉዋቸው ቤቶች ፐርሚት
ማግኘት እንደሌለባቸው

የአንድ ቤተሰብ ቤቶች እና
ታውንሆሞች ዱፕሌክሶች
ነዋሪዎች፥ ከ 1 በ 5 ያሉት
አፓርትመንቶች እና ኮንዶዎች
ፐርሚት ማግኘት
እንደሌለባቸው

• የአሁን ፕሮግራም፥ ሁሉም ቤተሰቦች ተመሳሳይ የፐርሚት እና የማለፊያ
ቁጥሮች አሉዋቸው

የሰማነው፥

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ
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ይህንን መርህ ለምን?
• ሁሉም የቤት አይነቶች በአሁን የዞን መመሪያ የመንገድ ውጪማቆሚያ

መጠይቅ አላቸው
• ይህም በአንድ ቤተሰብ እና በብዙ ቤተሰብ መሃከል ማን ፐርሚቶችን ማግኘት

እንዳለበት እና እንደሌለበት ሚዛናዊ መፍትሔ ነው።
• ውስን የመንገድ ውጪማቆሚያ ላላቸው የበለጠ ፐርሚቶችን በመስጠት

የፕሮግራሙን እኩል ተጠቃሚነት ያሻሽላል።

የአሁን ፕሮግራም፥
ሁሉም ቤተሰቦች ተመሳሳይ የፐርሚት እና ማለፊያ

ቁጥሮች አሉዋቸው።

የወደፊት ፕሮግራም፥
ቤተሰቦች የሚኖራቸው የፐርሚት ቁጥር

የሚወሰነው ለማንኛውም አይነት ቤቶች ባላቸው
የመንገድውጪማቆሚያመሰረት ነው።

አማራጮችመጨመር የሚችሉት፥
• ማንኛውም የመንገድ ውጪ

ማቆሚያ ሲኖር ገደቡን ይቀንሳል
• ገደቡ የሚቀነሰ ባለው የመንገድ

ውጪማቆሚያ ቦታዎች ቁጥር ነው

መርህ 3
የፐርሚት ገደቦችን ከመንገድ ውጪማቆሚያመገኘት ጋር ማስተሳሰር
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ጎብኝዎች እና ሌሎች
የአሁን ፕሮግራም፥ ባብዛኛው ሁኔታዎች፣ የሚያቆመው ሰው ፐርሚት ወይምማለፊያ

ከነዋሪ ማግኘት አለበት። ያለፐርሚት ለሁለት ሰአት ማቆም አልፎ አልፎ ይቻላል።

አርፒፒ ያላቸው ነዋሪዎች
ለጎብኚዎች እና ነዋሪ ላልሆኑት
ያለውን እግድ ማላላት አርፒፒ
ከሌላቸው ባነሰ ይደግፉታል

የ 2-ሰኣት ያለፐርሚት
ማቆምን ስለማስፈጸም ፖሊስ
ስጋቱን ገልጸዋል። ከነዋሪ
ውጭ የሆኑ ሜትሮችን
ይመርጣሉ

ባብዛኛው አርፒፒ መንገዶች በሳምንቱ ስራ ቀናት የሚሞሉት
ከግማሽ በታች ነው

ከእንግዶች ጋር
ማለፊያዎች ለመጠቀም
መቀናጀት አስቸጋሪ ነው

የ 2 ሰኣት ያለፐርሚቶች
ማቆምንመፍቀድ
ፍላጎትን በእጅጉ
ይጨምራል

• የሚያቆሙት ነዋር ያልሆኑት አይነት
• አገልግሎት አቅራቢዎች፥
• የቤት ባለቤቶች እና የንብረት ስራ

አስኪያጆች
• የትምሀርት ቤት ሰራተኞች አስተማሪዎች
• የንግድ ቤት ባለቤቶች ሰራተኞች
• ለህዝብ መገልገያዎች ጎብኚዎች
• የጋራ መኪና ተጠቃሚዎች
• የንግድ ደንበኞች

የነ
ዋ
ሪው

ድ
ጋፍ

ይ
ቀን
ሳል

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

የመንገድ ላይ ማቆሚያ መሞላት ጥናት

በጋ 2018 
መጀመር

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

በጋ 2018 
መጀመር

በአርፒፒ መንገዶች ላይ የትኞቹን
ቡድኖች ማቆም እንፍቀድ?
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ይህንን መርህ ለምን?
• ነዋሪዎች እና ጎብኚዎቻቸው ቅድሚያ አላቸው
• የአርፒፒ ገደብ ያላቸው ብዙ መንገዶች የተወሰነ ተጨማሪ ማቆሚያን ማከል
ይችላሉ

• የመንገድ ዳር ማቆም ፍጥነትን ይገድባል፣ ሌሎች ተጨማሪ አጠቃቀሞችን
ይደግፋል፣ የህዝብ ስፍራዎች አጠቃቀምን ይጨምራል

• ሆኖም፣ አዲስ የፐርሚት አይነቶች እና ፐርሚት ለሌላቸውመኪኖች የአጭር ጊዜ
ማቆሚያ ፕሮግራሙን ለማስተዳደር ያለውን ወጪ ሲጨምር ማስፈጸሙን
ደግሞ የበለጠ አስቸጋሪ ያደርጋል

የአሁን ፕሮግራም፥
ባብዛኛው ሁኔታዎች፣

የሚያቆመው ሰው ፐርሚት
ወይም ከነዋሪውማለፊያ

ያስፈልገዋል

የወደፊት ፕሮግራም፥
ማቆሚያ ጥቅም ላይ

በማይውልበት ጊዜ ሌሎች
እንዲያቆሙ አማራጭይሰጣል

አማራጮችማካተት የሚችሉት፥
• ከማለፊያ ፐርሚት ካላቸው

በስተቀር የሜትርድ ማቆሚያ
• ለጥቂት ነዋሪ ላልሆኑ ቡድኖች ልዩ

ፐርሚቶች

መርህ 4
ለነዋሪ ጎብኝዎች ማቆሚያን ያቅልሉ። ለተወሰኑ ነዋሪ ያልሆኑ
ማቆሚያዎች ስራ ላይ ለማዋል የሚቀሉ አማራጮችን ይመልከቱ።
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ማስፈጸም

ፍሌክስፓስ እና የጎብኝዎች
ማለፊያዎች ከዴካሎች
የበለጠ አላግባብ
ለመጠቀም ይቀላሉ

¼ አርፒፒ ያላቸው
ነዋሪዎች ብቻ ነው
ፐርሚት አይነቶች
እንዲቀነሱ እንዲቃለሉ
የሚፈልጉት

ማለፊያዎችን ማስተላለፍ / 
መሸጥ ላይ ያሉ ቅጣቶች
ለማስፈጸም መክበድ 77% በአርፒፒ ያሉ ለማስፈጸም

ኤሲፒዲ ጋር ደውለው አያውቁም

አርፒፒ ካላቸው ውስጥ

52%
አማራጭነት
ን ይደግፋሉ

41%
ማስፈጸምን
ይደግፋሉ

ሰዎች ፍሌክስፓሶችን
እየሸጡ ነው

በጋ 2018 መጀመር

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ
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ይህንን መርህ ለምን?
• የፕሮግራም ቅርጽ ማስፈጸምን ሊያቀል ወይም ሊያከብድ ይችላል።
• የተሻሻለ ማስፈጸም = የበለጠ የማቆሚያ አስተዳደር።
• አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ማስፈጸምን ሊያሻሽሉ ሲችሉ፣ ሆኖም ቴክኖሎጂዎች
ላያዋጡ ወይም በማህበረሰቡ ተቀባይነት ላያገኙ ይችላሉ።

የአሁን ፕሮግራም፥
ፖሊስ ሁሉንም የፐርሚት ቁሶች በአይን

ይመረምራል።
ፍሌክስፓሶች ወይም የጎብኚ ማለፊያዎች
በትክክል መሰራጨታቸውን ለማረጋገጥ

ተግባራዊ መንገድ የለም

የወደፊት ፕሮግራም፥
ግልጽ ያልሆነ። ከህዝብ ጋር
ትኩረት ያለውውይይት

ይጠይቃል።

አማራጮቹማካተት የሚችሉት፥
• ፍሌክስፓስን ማስወገድ
• የሚሰራጩትን የጎብኝዎች

ማለፊያዎችን ቁጥር መቀነስ
• ከመኪና ታርጋ ቁጥር ጋር ወደተገናኙ

ዲጂታል ፐርሚቶች መለወጥ
• ለውጥ አለማድረግ፣ ምቾትን

ለመጠቀም አሁን ያለውን የማስፈጸም
ችሎታመቀበል

መርህ 5
በምቾት እና በተሻለ ማስፈጸም ያለውን ሰጥቶመቀበል በተመለከተ
ህዝቡን ማሳተፍ። የቴክኖሎጂመፍትሔዎችን መዳሰስ።
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የፕሮግራም ክፍያዎች
• የአሁን ፕሮግራም፥

– ፍሌክስፓስ ነጻ ነው።
– መኪና ላይ የተመሰረቱ ፐርሚቶች $20 

ለመጀመሪያዎቹ ሁለት/$50 ለሶስተኛው።
– የአጭር ጊዜ ጎብኚ ነጻ ነው፤ አራት ተጨማሪዎች

$5 ለያንዳንዳቸው።

• ለአርፒፒ እንዴት እንደምንከፍል፥ 75% 
የተጠቃሚ ክፍያ እና 25% የግብር ከፋይ
ድጋፍ።

• ክፍያዎች ከ 2005 በሁዋላ አልተሻሻሉም
ሆኖም የፕሮግራሙ ወጪዎች
ጨምረዋል።

የሰማነው፥
• የፐርሚት ገደቦች ከክፍያ ለውጦች በላይ

ፍላጎትን ለማስተዳደር የበለጠ ተመራጭ
ናቸው

• ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ነዋሪዎች ለዋጋ
ለውጥ ተጽእኖ ተጋላጭ ናቸው

39% 37%
32% 32% 30%

21%

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

Spring 2019 Household Survey

በልግ 2018 ፎረሞች

ጸደይ 2019 
የቤተሰብ ዳሰሳ

ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

የፐርሚት ዋጋዎች እንዴት ይለያዩ?
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ይህንን መርህ ለምን?
• ግዴታ ያልሆነ ፕሮግራም።
• የተወሰነውን ህዝብ የህዝብ ሃብትን ከመጠቀም ያስወጣል።
• የተለያዩ የዋጋ መዋቅሮች ይህንን ግብ ማሳካት ይችላሉ።
• በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ዋጋ ተመን ፕሮግራሙን በእጅጉ ያወሳስባል።
• የተሻሻለ ህግ መከተል በጀቱን ባሉታዊ መልኩ እንዳይለውጠው ሲባል
የማቆሚያ ቅጣቶች በፕሮግራም ገቢ ላይ መካተት የለባቸውም።

የአሁን ፕሮግራም፥:
ፍሌክስፓስ ነጻ ነው።

መኪናን ያማከሉ ፐርሚቶች $20 
ለመጀመሪያው ሁለት $50 ለሶስተኛው።
የመጀመሪያው የአጭር ጊዜ ጎብኚ ነጻ

ሲሆን አራት ተጨማሪዎች $5 
እያንዳንዳቸው።

የወደፊት ፕሮግራም፥
ዋጋዎች የተሰሩት ሁሉንም የአካባቢ

አገልግሎቶች ክፍል አርፒፒ
ወጪዎችን እንዲሸፍኑ ነው።

አማራጮማካተት የሚችሉት፥
• ለሁሉም ፐርሚቶች ማለፊያዎች
የዋጋ ጭማሪ

• ለመጀመሪያው ፐርሚት ነጻ ወይም
ቅናሽ ዋጋ

• ለሁሉምማለፊያዎች የዝቅተኛ ገቢ
ቅናሽ

መርህ 6
ክፍያዎች የፕሮግራምማስተዳደሪያ ወጪዎችን ይሸፍናሉ።
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አርፒፒ ፖሊሲ የማዘጋጀትመርሆች

መርህ 4
ለነዋሪዎች ጎብኚዎች ማቆሚያን ማቃለል
ለተወሰኑ ነዋሪ ያልሆኑ መቆሚያዎች ስራ
ላይ ለማዋል የሚቀሉ አማራጮንመዳሰስ

መርህ 2
ሁሉንም የቤት አይነቶች
የሚያካትት፣ ነገር ግን “ሳይት እቅድ”
እና “ፐርሚት ተጠቃሚ”
ፕሮጀክቶችን የማያካትት

መርህ 3
ፐርሚት ገደቦችን ከመንገድ ውጭ
ማቆሚያመኖር ጋር ማገናኘት

መርህ 1
አርፒፒ የተሰራው የማቆሚያ
ፍላጎትን ለማስተዳደር ብቻ ነው

መርህ 5
ምቾት እና የተሻለ ማስፈጸምመሃከል
ያለውን ሰጥቶ መቀበል ላይ ህዝቡን
ማሳተፍ
የቴክኖሎጂ አማራጮችን መዳሰስ

መርህ 6
ክፍያዎች የፕሮግራም አስተዳደር
ወጪዎን ይሸፍናሉ።
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• ሶስትክንውኖች
• በፖሊሲአማራጮችአካባቢ የቡድን
ውይይቶችንማሳለጥ

• የነዋሪዎችወካይቡድኖች

ለተሳትፎክፍት የሆኑ የፖሊሲ
አማራጮች

• ማስታወቂያን ለመፍቀድመጠየቅ
• ለመጓጓዣእና እቅድኮሚሽኖች ገለጻ
• የተሻሻለውንፕሮግራምበቦርዱማጽደቅ
• የአርፒፒ እግዶችን የመፍጠር/የማስወገድ/የመለወጥመብት
ያቆማል፤ ካውንቲማመልከቻዎችን እንደገናመቀበልይጀምራል

በልግ/ክረምት 2019
ሁነኛውይይቶች

ክረምት 2019/2020
ክፍትመድረክ እና ኦንላይን አስተያየቶች

ጸደይ 2021
ሙሉተግባራዊነት

የሂደቱን ቀሪ
እርምጃዎች
መገምገም

ጸደይ 2020
የህዝብውይይትእና የካውንቲቦርድተግባር

ማንኛውምየክፍያዎች፣
የፐርሚትገደቦች፣ ሌሎችህጎች
ለውጦችተግባራዊይሆናሉ
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መረጃዎች

ለማንበብ ይህንን ይጎብኙ https://projects.arlingtonva.us/rppreview/

Summer 2018 Kick-Off Report (español) (አማርኛ)
Fall 2018 Forums Report (español) (አማርኛ)
ጸደይ 2019 የቤተሰብ ዳሰሳ

Summary (español) (አማርኛ)
Appendix

Occupancy Study (español) (አማርኛ)
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ጥያቄዎች እና
አስተያየቶች


