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የመኖሪያ አካባቢ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ ክለሳ፦ የፕሮጄክት ዝማኔ፣ የነዋሪ አመለካከት 
አጭር ማጠቃለያ እና ክለሳው በቀጣይነት የሚወስዳቸው እርምጃዎች 

መግቢያ 
የመኖሪያ አካባቢ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ምን ማለት ነው? 
የኧርሊንግተን ካውንቲ የመኖሪያ አካባቢ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ /Residential Permit Parking (RPP)/ 
ፕሮግራም በመኖሪያ ሰፈሮች ውስጥ ያለውን የመንገድ ላይ መኪና የማቆም ፍላጐትን ምላሽ ለመስጠት ጥቅም ላይ 
ይውላል። ፍላጐቱን ጥቅም ላይ የሚውለው አንዳንድ ሰዎች ከመንገድ ዳር መኪና እንዲያቆሙ በመፍቀድ እና ሌሎችን 
ደግሞ በእነዚያ መንገዶች ላይ መኪና እንዳያቆሙ በመከልከል ነው። RPP ዞኖች በመኪና ማቆሚያ ምልክት የተከለሉ 
ናቸው። በካውንቲው የተሰጠ ፈቃድና ይፍለፍ ያላቸው ነዋሪዎች፣ እነርሱን ለመጎብኘት የመጡ ሰዎች እና የቤት 
ባለቤቶች ብቻ በራሳቸው RPP ዞን ውስጥ ለ RPP-ብቻ በተፈቀዱ ሰዓታት መኪና ማቆም ይችላሉ (ብዙውን ጊዜ ከሰኞ 
እስከ ዓርብ፣ ከጠዋቱ 8 AM እስከ ቀኑ 5 PM)። 
 
በ1972፣ ኧርሊንግተን  በክሪስታል ሲቲ በሚገኙ ቢሮዎች ውስጥ የሚሠሩ ሰዎች በአውሮራ ሃይላንድስ መኖሪያ ሰፈር 
ውስጥ በሚገኙ መንገዶች ላይ መኪና እንዳያቆሙ የ RPP ፕሮግራምን አስጀመረ። ሆኖም ግን፣ አንዳንድ ነዋሪዎች 
የRPP ገደቦች እንዳይጣልባቸው ማድረጉ በሚኖሩበት አካባቢ ባሉ መንገዶች መንገዶች ላይ መኪና እንዳያቆሙ ያደረገ 
ሲሆን የ RPP ገደቦች ባሉባቸው መንገዶች ላይ መኪና ለማቆም ፈቃድ እንዳያገኙ ማድረጉ ቢያንስ ከ1990ዎቹ ጀምሮ 
የነበረ ጉዳይ ነው። 
 

የ RPP ክለሳ 
የካውንቲው ሠራተኞች የኧርሊንግተን RPP ፕሮግራምን ዓላማ እና ተግባር 
በመከለስ ላይ ናቸው። በ2005 ቦርዱ በፕሮግራሙ ላይ ለውጦችን ካደረገ ወዲህ 
በዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚደረግ መጠነ ሰፊ ክለሳ፣ ይህ የ RPP ክለሳ 
የፕሮግራሙን አፈጻጸም ብቃት፣ የተጠቃሚዎችን ተሞክሮ እና ርትዓዊነትን 
ለማሻሻል የሚያስችሉ ለውጦችን ለማድረግ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከ 2017 ጀምሮ 
ሠራተኞቻችን በፕሮግራሙ ክለሳ ላይ ማኅበረሰቡ እንዲሳተፍ በማድረግ ላይ 
ይገኛሉ (በገጽ 2 ላይ የተመለከተውን የተሳትፎ አጠቃላይ ዕይታ የሚለው አርዕስት 
ሥር የተጻፈውን ይመልከቱ)። 

የኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሺኝ በ2020 የጸዳይ ወራት ሊደረጉ ታስበው የነበሩትን የRPP ክለሳ የማኅበረሰብ ስብስባቸውን በዕቅዱ 
መሠረት እንዳይከናወኑ አስተጓጉሏል። አሁን በዚህ ጊዜ፣ ክለሳውን ከዳር ለማድረስ ሠራተኞች ማኅበረሰብን መልሰው ማሳተፍ እንደገና 
እየጀመሩ ነው።  

ይህ ሰነድ በተቀረው የክለሳ ዕቅድ ሠራተኞች ያላቸውን ዕቅድ ጠቅሶ ከድምዳሜ ላይ ከመድረሱ በፊት ባለፉት ጥቂት ዓመታት ማኅበረሰቡ 
ለካውንቲው ምን ዓይነት አስተዋጽኦ እንዳደረገ በድጋሚ ያሳያል። 
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የተሳትፎ አጠቃላይ ዕይታ 
ባለ 10 ሰው ዝግጅቶችን፣ 6, 300 ከነዋሪዎች ጋር የተደረጉ ውይይቶችን መቅዳትን፣ በዳሰሳ ጥናቱ እንዲሳተፉ 60, 000 ቤተሰቦችን መጋበዝን ጨምሮ ፕሮግራሙ በ2017 ከተጀመረ ወዲህ 
ሠራተኞች ሕዝቡን በተለያየ መንገድ እንዲሳተፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል።  
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በ RPP ዞኖች ውስጥ ማን ይኖራል እንዲሁም ማንስ አይኖርም? 
ወደ 11,200 የሚጠጉ ቤተሰቦች (ወይም ከካውንቲው 10% ያህሉ) በካውንቲው 24 RPP ዞኖች ውስጥ በአንዱ ይኖራሉ። በተለየ 
መልኩ ካልተገለጸ በስተቀር፣ የቀረበው ውሂብ (መረጃ) ከ 2019 የቤት ለቤት ዳሰሳ ጥናት የተገኘ ነው። 
 

ተሳታፊዎች በመኖሪያ ቤት ዓይነት 
በ RPP ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች በአጠቃላይ ሲታይ ከካውንቲው በተለዩ ቅልቅል የቤት ዓይነቶች ውስጥ ይኖራሉ። ካውንቲው 
ለገደቦች ማን ሊያመለክት እንደሚችል ደንቦች እንደማስቀመጡ ይህ ሊያጋጥም እንደሚችል አስቀድሞ ተገምቷል። በፕሮግራሙ 
መጀመሪያ ላይ፣ ብቁ ስለ መሆን ማረጋገጫ እንዲሰጥ ማመልከቻ ማስገባት ከዛሬ ይልቅ ያኔ ሰፊ አማራጭ ነበረው፤ አሁን ግን ይበልጥ 
በጣም ገዳቢ ሆኗል።  
 
ከዚህ በታች የሚታዩት ቻርቶች በካውንቲው የ RPP አስተዳደር የውሂብ ጎታ (ዳታቤዝ) እና ከማኅበረሰብ ዕቅድ እና የመኖሪያ ቤት ልማት 
መምሪያ ከተገኘው የመኖሪያ ቤት ውሂብ ላይ በመመርኮዝ በ RPP ዞኖች ውስጥ እና በመላው ካውንቲ እንዴት የመኖሪያ ቤቶች በዓይነት 
እንደሚከፋፈሉ ያሳያሉ።  

            

በግቢ በራፍ፣ በጋራዦች እና የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ላይ ተሳታፊዎች ወደ መኪና ማቆሚያ ቦታ ያላቸው መዳረሻ 
እንደ RPP ክለሳ አንድ አካል፣ በኧርሊንግተን ዙሪያ ባሉ ቤቶች በግቢ በራፍ፣ በጋራዦች፣ በልዩ መኪና ማቆሚያዎች፣ እና የመኪና 
ማቆሚያ ቦታዎች ያለውን የመኪና ማቆሚያ ቦታ መጠን ለመገመት በርካታ የካውንቲውን መመሪያዎች ውሂብ  ሠራተኞች 
ተመልክተዋል። ባለ ብዙ ቤተሰብ ቤት ልማት ውስጥ ያሉ ዝቅተኛው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ድርሻ ያላቸው ሲሆን የተነጠሉ ቤቶች ውስጥ 
የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች ደግሞ ከፍተኛው የመኪና ማቆሚያ ድርሻ እንዳላቸው ሠራተኞች ደርሰውበታል። ሆኖም ግን፣ የመኪና ቦታ 
ማቆሚያ ቦታው እንደ የቤቱ ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ይለያያል። 

 

  

በእያንዳንዱ ቤት አሃድ ያለው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ብዛት 
(ጋራዦች/የግቢ በራፎች/የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች) 

የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች አማካይ ቊጥር 

የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች ክልል 

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2019/07/Household-Survey-in-Amharic.pdf
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• ከሁሉም የተነጠሉ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች መካከል 95% የሚሆኑት  በግቢ በራፍ፣ በልዩ መኪና ማቆሚያ 

ወይም ጋራዥ ውስጥ ቢያንስ የተወሰነ የመኪና ማቆሚያ ቦታ አላቸው። ይህ ቁጥር በ RPP ፕሮግራም ውስጥ ለሌሉ የተያያዙ 
ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦችም ተቀራራቢ ነው። 

• ከሁሉም የተነጠሉ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች እና በተያያዙ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች መካከል ወደ 

55% የሚሆኑት ጋራዥ ወይም ልዩ የመኪና ማቆሚያ አላቸው።  

ሰዎች በቤታቸው አቅራቢያ ባለው ዋና  መንገድ ላይ መቼ እና ለምን መኪና ያቆማሉ? 
የግንባታ ባለሞያዎች ከማናቸውም የቤት ዲዛይን ጋር ከመንገድ ወጣ ያለ የመኪና ማቆሚያ ቦታን ቢያዘጋጁም በቤቱ የሚኖሩ አንዳንድ 
ሰዎች ወይም እነርሱን ለማየት የሚመጡ ሰዎች መንገድ ላይ መኪናቸውን ያቆማሉ።  

 

• ነዋሪዎች የ RPP ገደብ ከተጣለባቸው ምንም ዓይነት ቤት ላይ ቢኖሩም መንገድ ላይ የማቆም ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። 

• በ RPP ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ከሆነ በ RPP ዞኖች ከማይኖሩት ነዋሪዎች ይልቅ የራሳቸው እንግዶች 
ይበልጥ መኪናቸውን መንገድ ላይ ያቆማሉ። 
 

በጋራዥ፣ በግቢ ደጃፍ መግቢያ፣ የግል መኪና ማቆሚያ ቦታ ወይም በመኪና ማቆሚያ ሜዳ ይልቅ በመንገድ ላይ መኪና 
የሚቆምባቸው ምክንያቶች  

በመንገድ ዳር መኪና 
ማቆም ይበልጥ ምቹ ነው 

ቤተሰቡ ብዙ መኪና አለው በመንገድ ዳር መኪና 
ማቆም ይበልጥ ርካሽ ነው 

ጋራዥ ወይም የግቢ ደጃፍ 
መግቢያ ለሌላ ነገር ጥቅም 

ላይ ውሏል 

በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ በቤት 
በራፍ ገባ አድርጎ ወይም በጋራዥ 
ውስጥ መኪና ከማቆም መንገድ 
ላይ መኪና ማቆም ይበልጥ 
የተመቸ ነው። 

 

ብዙ መኪኖች ያሉት ቤተሰብ 
ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ መንገድ ላይ 
መኪና ማቆም ዕድሉ ከፍተኛ 
ነው። በተለይ ቤተሰቡ በግቢ 
በራፍ፣ በጋራዥ፣ በልዩ መኪና 
ማቆሚያ ወይም የመኪና 
ማቆሚያ ቦታ ካለው የመኪና 
ማቆሚያ ልክ በላይ መኪና ካለው 
ይህ አይቀሬ እውነት ነው። 

አንድ ሰው በጋራዥ ወይም 
በመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ 
መኪናውን ለማቆም መክፈል 
ካለበት፣ መኪና ማቆሚያ ቦታ 
ለማግኘት በሚደረግ ፍለጋ እና 
መኪና ከቆመበት ቦታ እና ወደ 
ቆመበት ቦታ በእግር በሚደረግ 
ጉዞ ከሚጠፋው ጊዜ አንጻር 
ለመኪና ማቆሚያ ቦታ መክፈሉ 
አዋጭ እንደሆነ ሊገንዘብ 
ይችላል። 

ጋራዥ/ልዩ መኪና ማቆሚያ 
ካላችው በተነጠሉ ቤቶች ውስጥ 
ከሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች መካከል 
31% የሚሆኑት ሰዎች እና ልዩ 
መኪና ማቆሚያ ካላቸው በቪላ 
ቤቶች ወይም ዱብሌክስ ውስጥ 
ከሚኖሩ ቤተሰቦች 20% 
ከመኪና ማቆሚያ ቦታቸው 
ቢያንስ የተወሰነውን ክፍል 
መኪና ማቆም በማይችሉበት ቦታ 
ላይ እንደ ዕቃ ማስቀመጫ 
እንደሚጠቀሙበት ተናግረዋል።  
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• በ RPP ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ሰዎች በፕሮግራሙ ውስጥ ከሌሉ ሰዎች ይልቅ ለእነርሱ በመንገድ ላይ መኪናን ማቆም ቀላል 
እንደሆነ ተናግረዋል። 

• በሚኖሩበት አካባቢ ባለው በዋናው መንገድ ላይ የ RPP ገደቦች ይኑሩም አይኑሩም በተነጠሉ ቤቶች የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች 
መኪና ማቆሚያ ቦታ ማግኘት ለእነርሱ ቀላል እንደሆነ ሪፖርት ሲያደርጉ ብዙ ሰው የሚኖርባቸው ቤተሰቦች እንደሚቸገሩ 
አስረድተዋል።  

  

ገቢ እና ዘር 
በኧርሊንግተን ውስጥ፣ የመኖሪያ ቤት ዓይነት፣ ዘር፣ እና ገቢ ግንኙነት አላቸው፤ ከሕዝብና ቤት ቆጠራ ቢሮ የተገኘው መረጃ 
እንደሚያሳየው ነጭ ያልሆኑ ሰዎች ከነጭ ነዋሪዎች አንፃር ሲታይ ዝቅተኛ ገቢ አላቸው፤ እንዲሁም ነጭ ያልሆኑ ሰዎች ብዙ ቤተሰብ 

በሚኖርባቸው ሕንጻዎች የመኖር ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ለ 2019ኙ የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት ምላሽ የሰጡ ሰዎች በ RPP ዞኖች 
ውስጥ በሚኖሩ እና በማይኖሩ ሰዎች መካከል በገቢ እና በዘር ልዩነቶች እንዳሉ አሳይተዋል።  

53%

24%

46%

72%

1%

4%

መኖሪያ ቤቱ በዞን ውስጥ ነው፣ ፈቃዶችን 
ይገዛል

መኖሪያ ቤቱ በ RPP ዞን ውስጥ የለበትም

በቅርቡ ለመጨረሻ ጊዜ ከእርስዎ ቤት አቅራቢያ መኪና ያቆሙት መቼ ነበር?

መንገድ ላይ ከመንገዱ ማዶ መኪና አልነዳም ወይም መኪና የለኝም

ግለሰቡ የሚኖርበት ቤት ዓይነት 

ማሳሰቢያ:: "አላውቅም" ወይም 

"መኪና የለኝም" ያሉትን ሰዎች 

አያካትትም። 
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ማስታወሻ፦ የገቢ እና የዘር መረጃ የተገገኘው ለ2019ኙ የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት ምላሽ ከሰጡ ነዋሪዎች እንጂ ከሁሉም የካውንቲ 
ነዋሪዎች የተገኘ መረጃ አይደለም። 

 

በሰፈራቸው መንገድ ላይ RPP እንዲኖር እነማን ይፈልጋሉ? ማንስ አይፈልግም? 
 

 

3%

4%
9%

12%

40%

32%

በ RPP ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ 
ነዋሪዎች ነፍስ ወከፍ ገቢ

ከ $24,999 ያነሰ

$25,000-$49,999

$50,000-$74,999

$75,000-$99,999

$100,000-
$199,999
$200,000 ወይም 
ተጨማሪ

3%

5%
12%

16%

45%

19%

በ RPP ዞኖች ውስጥ የማይኖሩ 
ነዋሪዎች ነፍስ ወከፍ ገቢ

ከ $24,999 ያነሰ

$25,000-$49,999

$50,000-$74,999

$75,000-$99,999

$100,000-
$199,999
$200,000 ወይም 
ተጨማሪ

84%

76%

2%

4%

3%

4%

4%

7%

7%

9%

በ RPP ዞን ውስጥ 
ይኖራሉ

በ RPP ዞን ውስጥ 
አይኖሩም

ለ RPP ብቁ በዘር

ነጭ ጥቁር ሂስፓኒክ እስያዊ ከብዙ ዘር የተገኘ ወይም ሌላ
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በ RPP ዞኖች ውስጥ ከሚኖሩ እና ከማይኖሩ ነዋሪዎች ቡድኖች ውስጥ ባሉ ቡድኖች ውስጥ አንዳንዶች የ RPP ገደቦች እንደተጣሉ 
እንዲቀጥሉ ከሌሎች ይልቅ አጥብቀው ይፈልጋሉ። 

በ RPP ዞን ውስጥ ይኖራሉ በ RPP ዞን ውስጥ አይኖሩም 
RPP ባለበት እንዲቀጥል 
የሚያደርጉ ይበልጥ ይመስላል 

በጣም አይመስልም… RPP ን ማግኘት የሚፈልጉ 
ይበልጥ ይመስላል 

በጣም አይመስልም… 

• የራሳቸው ቤት ባለቤት 
የሆኑ ሰዎች 

• …በቪላ ቤቶች ወይም 
ዱብሌክስ ውስጥ 
የሚኖሩ 

• …በሪችሞንድ ህዊ 
አቅራቢያ ይኖራሉ፣ እና 
ከሦስቱ ዕቅድ መተላለፊያ 
መንገዶች ራቅ ባሉ 
ቦታዎች ላይ 

• …ማን ፈቃዶችን ይገዛል 

• የራሳቸው ቤት 
የሚያከራዩ ሰዎች 

• …በአፓርታማዎች እና 
በኮንዶሚነየሞች ውስጥ 
ይኖራሉ 

• …በኮሎምቢያ ፓይክ 
አቅራቢያ እና በሮስሊን-
ቦልስቶን ኮሪደር 
አቅራቢያ ይኖራሉ 

• …ማን ፈቃዶችን 
አይገዛም 

• የራሳቸው ቤት ባለቤት 
የሆኑ ሰዎች 

• ….በቪላ ቤቶች ወይም 
ዱፕሌክሶች ውስጥ 
የሚኖሩ 

• …ተጨማሪ መኪናዎች 
ያላቸው 

• …ከሦስቱ ዕቅድ 
መተላለፊያ መንገዶች 
ራቅ ባሉ ቦታዎች ላይ 
በኮሎምቢያ ፓይክ 
አቅራቢያ ይኖራሉ 

 

• የራሳቸው ቤት 
የሚያከራዩ ሰዎች 

• …በአፓርታማዎች እና 
በኮንዶሚነየሞች ውስጥ 
የሚኖሩ 

• …ጥቂት ያሏቸው ወይም 
ምንም መኪኖች 
የሌሏቸው 

• …በሪችሞንድ ሃዊ እና 
በሮስሊን-ቦልስቶን 
ኮሪደር አቅራቢያ የሚኖሩ 

 
ሰዎች ገደቦችን ማቆየት ወይም እንዲጣልባቸው ይፈልጉ እንደሆነ ስናጣራ፣ በሰዎች መካከል ምንም ልዩነት አልነበረም፦ 

• ቀደም ብለው በ RPP ዞን ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ የተለየ የመኪና ብዛት የነበራቸው 

• ከተለያዩ ገቢዎች ጋር 
• የተለያዩ ዘሮች ወይም ብሔሮች 
• የአካል ጉዳተኛ ጀሶ የተደረገላቸው ወይም በቤት ውስጥ ጀሶ የተደረገለት ሰው ያላቸው እና የሌላቸው 
• የተለያየ የሥርዓተ ጾታ ማንነቶች 

RPPን አንዳንድ ነዋሪዎች እንዴት እንደሚያዩት  
ስለ RPP ፕሮራም ያላቸው እርስ በርስ የሚጋጭ አመለካከት ለማስተናገድ አሰልቺ ነው፤ እና አንዳንድ ጊዜ ስለሚኖሩበት ቦታ ያላቸው 
አስተሳሰብ ወደ ሥር የሰደዱ ሌሎች ችግሮች ወይም ስሜቶች የሚያመሩ ናቸው። ከፕሮግራሙ ታሪክ ተመዝግበው የተቀመጡ 
መረጃዎችን በመገምገም፣ ባለፉት ዓመታት ነዋሪዎች ተመሳሳይ አስተሳሰቦችን በጅምላ ያንጸባርቁ እንደነበረ ሠራተኞች የደረሱበት ሲሆን 

ከሌሎች ማኅበረሰቦች የተገኙ ሪፖርቶች አንዳንድ ነዋሪዎች ስለ የራሳቸው RPP ፕሮግራም ተመሳሳይ አስተሳሰብ እንዳላቸው ያሳያሉ። 

በዝግጅቶች ላይ የተገኙ ነዋሪዎች የተናገሯቸው ነገሮች፣ ከመሥመር ላይ (ኦንላይን) ግብረመልስ፣ እና ከ2019ኙ የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ 

ጥናት ነጻ ጥያቄዎች የተሰጡ መልሶች የተገኙ ናሙናዎች እነሆ። የ2018 መጸው ውይይት መድረኮች ተቀርጸው ስላልተያዙ በእነዚያ 
ዝግጅቶች ላይ የተሰጡ አስተያየቶች የተገኙት ሠራተኞች በማስተወሻ ደብተራቸው ላይ ካስፈሩት ጽሑፍ ነው። 
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…ከፕሮግራሙ ዓላማ ጋር የተገናኘ 
ነዋሪዎች ተላላፊ መንገደኞች በመኖሪያ ቤቱ አካባቢ መኪና እንዳያቆሙ ተደርጎ ፕሮግራሙ መቀረጽ አለበት በሚለው ሐሳብ ወይም 
በተላለፊ መንገደኞች እንዲሁም ሌሎች ነዋሪዎች ዘንድ ያለውን የመኪና መቆሚያ ፍላጐት ለማስተዳደር ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት 
ባለው ሐሳብ ላይ አይስማሙም። 

ችግሩ ሰዎች በኧርሊንግተን ውስጥ እንደ ነዋሪ ሆነው ተመዝግበው በዚያም መኪና 
እንዲያቆሙ ተፈቅዶላቸው የሚኖሩ በመሆናቸው ይህን እንደ መከልከያ መስፈርት 

መጠቀም ጥሩ አይደለም። በመጀመሪያ ዋንኛ ዓላማው ተላላፊ መንገደኞችን መኪና 
እንዳያቆሙ መከላከል ነበር። አሁን ላይ ዋናው ዓላማው ከኧርሊንግተን ውጭ ያሉ 
ሰዎች መኪና እንዳያቆሙ መከላከል ሳይሆን ለነዋሪዎች የመኪና ማቆሚያ ቦታ 

ይበልጥ ሊገኝ የሚችልበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው (የ2018 የሕዝብ የውይይት 

መድረክ) 

 

የካውንቲ ክለብ ፕሮግራም፤ የመጀመሪያ ዓላማው ተላላፊ መንገደኛ በጎረቤት ሰፈሮች 
የሚኖሩ ሰዎችን መኪና እንዳያቆሙ ለመከላከል እንጂ ለሌላ ዓላማ የቆመ አልነበረም። 

(የ2018 መጸው ውይይት መድረኮች) 
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…ለገደቦች ማን አቤት ማለት ይችላል 
የኧርሊንግተን ነዋሪዎች የሚኖሩበት ቤት ዓይነት ማን የ RPP ገደብ እንደሚጣልበት እና እንደማይጣልበት ይወስናል። አንዳንድ ነዋሪዎች 

RPP ን በሚኖሩበት ቤት ዓይነት ላይ በመመርኮዝ በነዋሪዎች ላይ የተደረገ ክፍፍል እንደሆነ አድርገው ያስቡታል። 

 

…አዳዲስ መኖሪያ ቤቶችን ከመገንባት ጋር የተገናኘ 
በሰፈራቸው ውስጥ ስለያሉ አዳዲስ የከተማ ቤቶች፣ አፓርታማዎች እና ኮንዶሚኒየሞች ነዋሪዎች ያላቸው አመለካከት ላይ መንገድ ላይ 
መኪና የማቆም ሁኔታ ተጽዕኖ አለው። የዳሰሳ ጥናት ከተደረገባቸው ነዋሪዎች መካከል ግማሽ ያህሉ በመኖሪያ ሰፈራቸው አዳዲስ ቤቶች 
መሠራታቸውን ሲደግፉ ከነዋሪዎች ሩብ ያክል የሚሆኑት ብቻ አዲስ በሚሠሩት ሕንጻዎች የሚገቡት ነዋሪዎች መኪናቸውን መንገድ ላይ 
የሚያቆሙ ከሆነ ብቻ ግንባታውን ይደግፋሉ። 

• ተከራይተው የሚኖሩ ነዋሪዎች የአዳዲስ ቤቶችን ግንባታ የራሳቸው ቤት ካላቸው ሰዎች ይልቅ ሐሳቡን ይደግፉታል እንዲሁም 
ከነዋሪዎቹ አንዳንዶቹ መኪና መንገድ ላይ እንዲያቆሙ የሚገደዱ እንኳ ቢሆንም አዳዲስ ቤቶች እንዲሠራ የሚቀርብን ሐሳብ 
ይደግፋሉ። 

• በአፓርታማዎች፣ በኮንዶሚኒየሞች፣ እና የከተማ ቤቶች/ዱፕሌክሶች ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች ከተነጠሉ ቤቶች ውስጥ 
ከሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች ይልቅ የአዳዲስ ቤቶችን ግንባታ ሐሳብ የመደገፍ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ምንም እንኳ አንዳንድ 
ነዋሪዎች መኪናቸውን መንገድ ላይ እንዲያቆሙ የሚገደዱ ቢሆንም የአዳዲስ ቤቶችን ግንባታ ብዙ ቤተሰብ ያላቸው ነዋሪዎች 
የሚደግፉት ሲሆን በተነጠሉ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነጠላ ቤተሰቦች የመደገፍ ዕድላቸው አነስተኛ ነው። 

• የአዳዲስ ቤቶች ግንባታ ሐሳብ በተለያዩ ዘሮች/ብሔሮች ወይም የገቢ ቡድኖች መካከል ያን ያክል ለውጥ አላሳየም። 
 
ነዋሪዎች ስለ RPP ሲያወሩ ብዙውን ጊዜ ስለ አዳዲስ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ያወራሉ። 

ተጨማሪ መኪናዎች እንዲመጡ 
ስለሚጋብዝ እና ያሉትን የመኪና ማቆሚያ 

ቦታዎችን ስለሚያጨናንቅ ካውንቲው 
የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ ለማግኘት ብቁ 
የሚሆኑ ተጨማሪ አፓርታማዎችን፣ 

ኮንዶሚኒየሞችን እና ቪላ ቤቶችን መሥራት 

የአበትም። (የ2019 የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ 

ጥናት) 

 

ለእኔ ማን ብቁ ነው፣ አይደለም 
የሚለው ጥያቄ ፍትሓዊ ነው 
ብዬ አላምንም።   ትንሽ 
መታጠፊያ ቦታ ያላቸው ብዙ 
ቤቶች የተጠጋጉበት ሰፈር ልክ 
እንደ ነጠላ ቤተሰብ ቤቶች 
ያክል ብቁ መሆን አለባቸው። 

(የ2018 ክረምት የሕዝብ 

ውይይት መድረክ) 

 

ነዋሪዎች በራፋቸው ላይ የመኪና 
ማስገቢያ ቦታ እያላቸው በዋናው 
መንገድ ላይ ከልክ በላይ ብዙ በፈቃድ 
ብቻ የሚቆምባቸው መንገዶች አሉ። 
የሕዝብ ማመላለሻ አገልግሎት 
በአቅራቢያ እያለ በርካታ መኪናዎች 
ያሏቸው እጅግ በጣም ብዙ ቤተሰቦች  

አሉ። (የ2018 በጋ ግብረመልስ 

መስጫ ቅጽ) 
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የግቢ በራፋቸው ላይ መኪና ማቆሚያ 
ያላቸው እና በጓሮዋቸው የመኪና 
ማስገቢያ ለመሥራት ቦታ ያላቸው፣ ከዚህ 
ቀደም የተሠሩ ቤቶች/እና በውስጣቸው 
የሚኖሩ ሰዎች ከፕሮግራሙ ተጠቃሚ 
መሆን ሲችሉ በተቃራኒው አዳዲስ ሰዎች 
ከፕሮግራሙ ተጠቃሚ መሆን 
አለመቻላቸው ለእኔ ትርጒም 
አይሰጠኝም። ትክክል አይደለም። 
(የ2018 መጸው የውይይት መድረክ) 

ሕንጻ ገንቢዎች በቂ የሆነ የመኪና 
ማቆሚያ ቦታን ለይተው አያዘጋጁም 
እና ሰፈሮች በራሳቸው የመኪና 
ማቆሚያ ፍላጐታችውን 
እንደሚወጡ አድርገው ያስባሉ 
ወይም በአቅራቢያ ያሉ ነዋሪዎች 
ማመልከቻ እንዲያስገቡ እና ችግሩን 
ለመቅረፍ በዞን የተከፋፈለ የመኪና 
ማቆም ሥርዓት እንዲኖር 
ያስገድዳሉ. . . (2018 መጸው 
ውይይት መድረኮች)  

 

ገንቢዎች አሁን ላይ በከፍተኛ የነዋሪ መኪና 
ማቆሚያ ቦታ ጥያቄ ላይ ዝምብለው ታልፈዋል 
ሆኖም ጸጥ ባሉ የነዋሪ ሰፈሮች ውስጥ ካውንቲው 
ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ስለሚያስፈልገው 
የመኪና ማቆሚያ ቦታ  ማዘጋጀት ትፈልጋላችሁ? 
በቂ መኪና ማቆሚያ ቦታ የሌላቸው የአፓርታማ 
ነዋሪዎች መኪና ለማቆም ከአንድ ማይል በላይ 
ወዲህና ወዲህ እንዲሉ ተገደዋል።   የሕይወታችን 
ጥራት ደረጃ በአሉታዊ መልኩ ተጽዕኖ 
አርፎበታል… (2018 የአስተያየት መስጫ ቅጽ) 
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…ከገቢ ጋር የተገናኘ 
አንዳንድ ነዋሪዎች RPPን እንደ ነዋሪዎችን በገቢያቸው ላይ ተመርኩዞ እንደሚከፋፍላቸው አድርገው ያስቡታል። ነዋሪዎች አንዳንድ ጊዜ 

የገቢ እና የቤት ባለቤትነት ሁኔታን ከ RPP ጋር በቀጥታ ያገናኙታል።  

 

 

…ከዘር ጋር የተገናኘ 
አንዳንድ ነዋሪዎች ስለ RPP ከሠራተኞች ጋር ሲያወሩ ዘር እና ብሔርን በተመለከተ ያወራሉ። 

  

ካውንቲው ከነዋሪዎች መካከል አንዱን ቡድን ነጥሎ 

እንደ ጠላት (ወይም እንደ ሃብታም ወይም በልዩ 

የሚታይ ወይም ልዩ መብት ያለው) አድርጎ ማየት 
አለመጀመሩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ። ከተወሰኑ 
የምንጠብቃቸው ነገሮች ጋር ቤት የገዛን ግብር 
የምንከፍል ዜጎች ነን። የእነዚህን ዜጎች መብት መግፈፍ 
ከጀመራችሁ ወይም በግድ ወጪ እንዲያወጡ 
የምታደርጉ ከሆነ፣ ያለ ምንም ሐተታ ማኅበራዊውን 

የውዴታ ግዴታ ውል እያፈረሳችሁት ነው። (የ2019 

የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት) 

የመኖሪያ ቤት በዞን የተከለለ 
የመኪና ማቆሚያ ቦታ ሥርዓት 
በኑሮዋቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ላሉ 
ተጨማሪ ማጠናከሪያ ድጋፍ 
ነው፤ በመሆኑም መወገድ 
አለበት አለበለዚያ ይህ ዕድል 
ያላቸው ከፍተኛ ገንዘብ 
እንዲከፍሉ መደረግ አለባቸው። 
(የ2018 የመሥመር ላይ 
/ኦንላይን/ የግብረመልስ መስጫ 
ቅጽ) 

 

ኧርሊንግተን ሁሉም ዓይነት የገቢ 
ደረጃ ያላቸውን ሰዎችን መሳብ 
ይፈልጋል - ከፍተኛ ገቢ ለሚያገኙ 
SFHዎችን መክፈል ለሚችሉ ሰዎች 
መንገዱን የግላቸው እንዲሆን 
አድርገው እንዲገዙት እባካችሁ 
አትፍቀዱላቸው።  (የ2019 
የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት) 

ከዚህ ከመኪና ማቆሚያ ቦታ ጋር 
ተያይዞ ያለውን የዘር ልዩነት እባካችሁ 
ፈትሹት።  ጐረምሳ ወንድ ልጆቼ 
የክፍል ጓደኞቻቸው ቤት ሲሄዱ እና 
መንገድ ላይ መኪና ሲያቆሙ  
“የኧርሊንግተን ነዋሪ” አይደላችሁም 
እየተባሉ በደል ይፈጸምባቸዋል። ይህን 
የዳሰሳ ጥናት ስላደረጋችሁ 
እናመሰግናለን። (የ2019 የመኖሪያ 
ቤት ዳሰሳ ጥናት) 

 

ሁሉም ነገር ዞሮ፣ ዞሮ 
ወደ ዘር ወይም ብሔር 
ማንነት ላይ አንሶ ማየት 
በጣም ስልችት ከማለት 
አልፎ አስጠልቶኛል። 
ይህ መቆም አለበት። 
(የ2019 የመኖሪያ ቤት 
ዳሰሳ ጥናት) 
 

በሂስፓኒክ ባለ ብዙ ቤተሰቦች ቤት የተነሣ፣ 
ግብር ለሚከፍሉ ነዋሪዎች መኪና ማቆሚያ ቦታ 
ማግኘት ብሎ ማሰብ ቀልድ ነው። በመኖሪያ ቤቴ 
ፊት ለፊት ያለው የካውንቲ ቤት ሣርን ማጨድና 
በረዶን መጥረግ ኃላፊነቱ የኔ ነው። መኪና 
የሚያቆሙት ግን አይመለከታቸውም። ግዴታ 
የተጣለበት የመኪና ማቆሚያ ፈቃድ ሌላ 
አማራጭ ነው። (የ2018 የመስመር ላይ 
/ኦንላይን/ ግብረ መልስ መስጫ ቅጽ) 
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…ወደ የሕዝብ ቦታ መዳረሻ ማግኘት ጋር የተገናኘ 
ሰዎችን ከሕዝብ መገልገያ ግብአቶች ስለሚያገል አንዳንድ ነዋሪዎች RPP ን ፍትሓዊ እንዳልሆነ አድርገው ይቆጥሩታል፣ ሌሎች ደግሞ 
ለነዋሪዎች ፍትሓዊ የሆነ ጥቅም ያስገኛል ብለው ያምናሉ። 

 

 

 

ካውንቲው በአንድ ቤት የተሰጠውን 

የመኪና ማቆሚያ ቦታ ፈቃድ ብዛት # 
መቀነስ እና በማናቸውም ሰዓት በዚያ 
ለሚኖሩ ሰዎች መንገድ ላይ መኪና 
እንዳያቆሙ ማገድ አለበት።  
አለበለዚያ፣ እዚህ ለመኖር ብለው 
ከፍተኛ የሚባለው ዶላር የከፈሉት 
ነዋሪዎች በገዛ ራሳቸው ሰፈር መኪና 

የማቆም ዕድልን ይነፈጋሉ። (የ2018 

በጋ የመሥመር ላይ /ኦንላይን/ 

የግብረመልስ መስጫ ቅጽ) 

 

የኧርሊንግተን መንገዶች ከካውንቲው 
ግብር ከተሰበሰበ  ገንዘብ የተሠሩ 
እንደመሆናቸው ሁሉም የኧርሊንግተን 
ነዋሪዎች በካውንቲው ውስጥ በሚገኝ 
በማናቸውም ሕጋዊ የመኪና ማቆሚያ 
ቦታ ላይ መኪና ማቆም መቻል 
አለባቸው። የጎረቤት ሰፈር የዞን ክለላ 
ገደቦች ለተወሰኑ ጥቂት ሰዎች 
የሕዝብን ጥቅም አላግባብ አሳልፎ 
ይሰጣል። (የ2018 የመስመር ላይ 
/ኦንላይን/ ግብረ መልስ መስጫ ቅጽ) 
 

በኧርሊንግተን ለመኖር በጣም ብዙ ገንዘብ 

እንከፍላለን፣ እና ከ5pm በኋላ ወይም ቅዳሜና 
እሑድን በሙሉ ማንም ደስ እንዳለው በራችን 
ፊት ለፊት መኪና ማቆም ይችላል መባሉ ጥሩ 
አይደለም፤ ግብር በከፈልንባቸው አገልግሎቶች 
ለመጠቀም የመቻል ዕድላችን ላይ ጣልቃ 
የሚገባ ሁኔታ ነው።  ከንግድ አካባቢዎቹ 
ያሉትን ሰፈሮች ሁልጊዜ በዞን የተከለሉ ማድረግ 
እጅግ፣ እጅግ በጣም ያስፈልገናል፤ በራሳቸው 
መንገድ ላይ ብቻ መኪና እንዲያቆሙ 

እስከማስደረግ ድረስ . . . (የ2018 በጋ 

የመሥመር ላይ /ኦንላይን/ የግብረመልስ 

መስጫ ቅጽ) 



 13 

…ከፕሮግራሙ መቀጠል ጋር የተገናኘ። 
አንዳንድ ምላሽ ሰጪዎች ፕሮግራሙ ሙሉ በሙሉ እንዲወገድ ይፈልጋሉ፣ ሌሎች ደግሞ ፕሮግራሙ እንዲቀጥል ይሻሉ። 

 

የRPP ክለሳ ቀጣይ እርምጃዎች 

በኮቪድ-19 ምክንያት በተሳትፎ ዕቅድ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች 
በማርች 2020, የኧርሊንግተን ካውንቲ ሠራተኞች ከሦስት ዝግጅት የተደረገባቸው ተከታታይ ውይይቶች ጋር የRPP ፕሮግራም ክለሳን 
በተመለከተ ሕዝባዊ ተሳትፎን በማረጋገጥ ከድምዳሜ ላይ ለመድረስ እየተዘጋጁ ነበር። እነዚህ ውይይቶች ሊደረጉ የሚችሉ የፕሮግራም 
ለውጦች እና አዳዲስ የሚገቡ ነገሮችን በተመለከተ ያሉትን አማራጮች በሙሉ ከሁሉም የካውንቲው ነዋሪዎች የተለያዩ ቡድኖች ሐሳብን 
ለማግኘት የሚያስችሉ ውይይቶችን ለመፍጠር የተዘጋጁ የውይይት ሐሳቦች ነበሩ። ነዋሪዎች ስለ የሚያሳስባቸው ነገሮች እና ቅድሚያ 
እንዲሰጥ ስለሚፈልጓቸው ነገሮች በአንድ ላይ መናገር በቻሉ ነበር። 

በክለሳው ሂደት ላይ እንደታየው፣ ነዋሪዎች ፕሮግራሙን አጥብቀው ይቃወሙታል። የእነዚህ ውይይቶች ዓላማ በአዲሱ የ RPP ፖሊሲ 

ላይ የጋራ መግባባትን ለመፍጠር የታለሙ አልነበሩም። በምትኩ ከዚህ ይልቅ፣ በ RPP ፖሊሲ ላይ ስላሉ አማራጮች ለተሳታፊዎች 
ትምህርት ለመስጠት እና ስለ ፕሮግራሙ አንድ ሰው ካወቀ እና ሳያውቅ እና የሌሎችን አመለካከት ከሰማ በኋላ ስለ ርዕሰ ጉዳዩ የሚኖረው 
አመለካከት እንዴት እንደሚለወጥ ለውሳኔ ሰጪ አካላት ግንዛቤ ለማስጨበጥ የታቀዱ ውይይቶች ነበሩ።  

ሠራተኞች ውይይቶችን በመሥመር ላይ /ኦንላይን/ ለማድረግ አስበው ነበረ ሆኖም የመሥመር ላይ ውይይቶችን ማድረግ ጥሩ ምትል 
ሊሆን እንደማይችል ከውሳኔ ላይ ደርሰዋል። ውይይቶቹን መሥመር ላይ ማድረግ የሚያስችሉ ዘዴዎችና ቴክኖሎጂዎች አሉ ሆኖም ግን 
የኧርሊንግተን ነዋሪዎችን የተለያዩ ክፍሎች በአንድ ጊዜ አንድ ላይ አመጥቶ ለሦስት ወይም ከዚያ በላይ ሰዓታት ማቆየት አስቸጋሪ ነው። በ 

RPP ፕሮግራም ውስጥ ነዋሪዎች የተከፋፈሉ ስለሆነ በተለይ በውይይቱ ላይ የተለየ ተሳታፊ ቡድን መኖሩ አስፈላጊ ነው። ሁሉን አካታች 
ዝግጅቶችን ለማድረግ ያለው ተግዳሮት፦ 

• ሁሉም የማኅበረሰቡ አባላት የበይነ መረብ /ኢንተርኔት/ እኩል የመድረስ አቅም የላቸውም። 

• ዓለም አቀፉ ወረርሺኝ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጣው ሥራ አጥነት ዝቅተና ገቢ ያላቸውን፣ ላቲኖ፣ እና ጥቁር ነዋሪዎችን 
በተለይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባችዋል እና እነዚህን ነዋሪዎች ስለ መኪና ማቆሚያ በተመለከተ ማናገሩ ተገቢነት ያለው 
አይሆንም። 

• ካውንቲው ነዋሪዎች ተሳትፎ እንዲያደርጉ ምግብ ማቅረብ ወይም የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት መስጠት አይችልም። 

ይህን የነዋሪ የመኪና ማቆሚያ 
ፈቃድ ፕሮግራም ሙሉ በሙሉ 
ማስቀረት አለብን ብዬ 
አምናለሁ። ግብር የሚከፈለው 
ለመንገዶች ነው እና መንገዶች 
የሕዝብ እና የካውንቲው የጋራ 

መጠቀሚያ ቦታዎች ናቸው. . . 

(የ2019 የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ 

ጥናት) 

እባካችሁ ይህን ፕሮግራም እንዳትቀይሩት።  

ቤተሰቤ ከ1932 ጀምሮ በዚህ ቤት ውስጥ 
ኖሯል።  አንድ ጥሩ ጎረቤታችን ስልችት 

ብሎት የዞን 6 ፈቃዶች በእኛ መንገድ ላይ 
እንዲሰጥ እስከሚያመለክትባት ቀን ድረስ 
መኪና ማቆሚያ ቦታ ሥርዓቱ በጣም 
አስቸጋሪ ነበር፤ እሱ ፈቃዶችን ካመጣልን 

በኋላ ግን እፎይ ብለናል። (የ2019 

የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት) 

እባክዎ RPP ውን ይጠብቁ። 
የምኖረው ክሪስታል ሲቲ አቅራቢያ 
ነው እና በኔ ጸጥ ያለ ሰፈር ውስጥ 
ባለው አዲሱ የአማዞን ዋና መሥሪያ 
ቤት የተላላፊ መንገደኛ መኪና 
ማቆሚያ ቦታ እና ስላለው ትራፊክ 

ያሳስበኛል። (የ2019 የመኖሪያ 

ቤት ዳሰሳ ጥናት) 
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ካውንቲው የሕዝብ ስብሰባዎች መልሰው እስከሚፈቀዱ ድረስ መጠበቅ ይችል ነበር ሆኖም ግን የ RPP ክለሳን ማዘግየትን በቀጠልን ቁጥር 
ውሳኔ ሰጪ አካላት አሁን የተያዘውን ግብረመልስ በኋላ ላይ ጊዜው ያለፈበት እንደሆነ አድርገው መቁጠር የመቻል ዕድላቸው 
ይጨምራል። ግምገማውን ማዘግየት በአዳዲስ ወይም የተሻሻሉ ገደቦች ላይ ያለውን አቤቱታ እንዲሁ እንዳለ እንዲቀጥልም ያደርገዋል። 

እነዚህ ተግዳሮቶች እያሉ ውይይቶችን ከማዘጋጀት ይልቅ፣ ካውንቲው ክለሳው ወደ ማጠቃለል እና አዲስ ፖሊሲ በ2020 ማብቂያ ላይ 
ወደ ማውጣት አምርቷል። ሠራተኞች ባለፉት ሦስት ዓመታት የማኅበረሰብ ተሳትፎ እና ጥናት ላይ በመመርኮዝ ረቂቅ ፖሊሲውን 
ያዘጋጃሉ እና በመቀጠል በእነዚህ የተደረጉ ለውጦች ላይ የማኅበረሰብ ግብረመልስን ለመሰብሰብ ተጨማሪ የሕዝብ ተሳትፎ መድረክን 
ይፈጥራሉ። 

ቀጣይ የሕዝብ ተሳትፎ ዕድሎች 
• አስተያየት። ረቂቅ ፖሊሲው ሲወጣ፣ ሠራተኛው የአስተያየት መስጫ

ቅጹን በመሥመር ላይ /ኦንላይን/ ለሁለት ሳምንታት ክፍት ሆኖ

እንዲቆይ ያደርጋል። ነዋሪዎች ረቂቁን መመሪያ መረዳት እንዲችሉ
ለማገዝ፣ የአስተያየት መስጫ ቅጹ ክፍት ሆኖ በሚቆይበት የሁለት

ሳምንት ጊዜ አጋማሽ ላይ የመሥመር ላይ /ኦንላይን/ ጥያቄ እና

መልስ ክፍለ ጊዜ ሠራተኞች ያዘጋጃሉ። ነዋሪዎች ጥያቄዎችን
ለመጠየቅ እና በቀጥታ መልስ ለማግኘት ይችላሉ።

• ከአማካሪ ኮሚሽን ፊት ቀርበው ይመስክሩ። ሁሉም ሰው በኖቨምበር

2020 በሚደረጉት የተከራይ እና አከራይ ኮሚሽን፣ የትራንስፖርት

ኮሚሽን፣ እና የፕላን ኮሚሽን ስብሰባዎች ላይ እንዲገኙ ተጋብዟል፣
በካውንቲው ሕግ እና ደጋፊ መመሪያ ላይ የተደረጉ ለውጦችን
በተመለከተ ይፋ ውይይት እንዲደረግ ማስታወቂያ ለማውጣት
ፈቃድ እንዲሰጥ ቦርዱ ከመጠየቁ በፊት ረቂቁን ፖሊሲ ሠራተኞች
በእነዚህ መድረኮች ላይ ያቀርቡታል።

• ከቦርዱ ፊት ቀርበው ይመስክሩ። በዲሴምበር 2020 የቦርድ

ስብሰባን ለማየት እና በ RPP ፕሮግራም ላይ በተደረጉት ለውጦች

ላይ አስተያየት ለመስጠት እንዲችል ሁሉም ሰው ተጋብዟል።

• ከአማካሪ ኮሚሽን ፊት ቀርበው ይመስክሩ …እንደገና። በጃንዋሪ

2021 የትራንስፖርት እና ፕላን ኮሚሽን ስብሰባዎች በታሰቡ ለውጦች ላይ አስተያየት ለመስጠት የሚያስችሉ ዕድሎች ናቸው።

• ከቦርዱ ፊት ቀርበው ይመስክሩ…እንደገና። የጃንዋሪ 2021 የቦርድ ስብሰባ ቦርዱ ምን ለውጦችን ተቀባይነት አግኝተው በሥራ

ላይ እንዲውሉ ከመወሰኑ በፊት በ RPP ፕሮግራም ላይ ስላሉ ለውጦች ማናቸውም ድጋፍ ወይም የሚያሳስቡ ነገሮችን

ለመግለጽ የሚያስችል ዕድል ነው።

ማስታወሻ፦ የተጠቀሱትን ቀናት ሊቀየሩ ይችላሉ። 

ስለ ፕሮጄክቱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የፕሮጄክቱን የድር ጣቢያ በሚከተለው አድራሻ ላይ ይጎብኙ፦ 

https://projects.arlingtonva.us/rppreview/። የፕሮጄክቱ ገጽ የ2019 የመኖሪያ ቤት ዳሰሳ ጥናት፣ የ2018 አስተያየት መስጫ 

ቅጽ፣ የ2018 መጸው ውይይት መድረኮች፣ እና ሌሎች ከክለሳው ሂደት የተገኙ ኅትመቶችን አጭር ማጠቃለያዎች በውስጡ ይዟል። ስለ 
ጥናቱ ዝማኔዎች እና ስለ ፕሮጄክቱ ያሉ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን የያዘ የእኛን ኢሜይል ለማግኘት ይመዝገቡ። 

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/Household-Survey-in-Amharic.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2019/01/RPP_Public-Forum-Notes_Winter-2018.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2019/01/RPP_Public-Forum-Notes_Winter-2018.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farlingtonva.s3.amazonaws.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F31%2F2019%2F03%2FRPP_Review_Summer_2018_Amharic.pdf&data=02%7C01%7Ckobrien%40arlingtonva.us%7C8820b4349a6a49c7bd5e08d863f3839f%7C803548041fdf428e9f5f5091e994cf54%7C0%7C0%7C637369244820387123&sdata=odz5Pz8mAmZfBStrIc2Pgx%2FNPJHt%2FX0F%2BUk%2B%2BwlZe9I%3D&reserved=0



