
Online Engagement Form

Pop-Up Events

ማን ግብዓት አቅርቧል?
(ከካውንቲ ጋር ባለው ግንኙነት)

ቪዥን ዜሮ ምንድነው?
ቪዥን ዜሮ ከትራንስፖርት ጋር የተዛመዱ ሞቶችን እና

ከባድ ጉዳቶችን ለማስወገድ ሙሉ እና አጠቃላይ

ስትራቴጂ ነው። የእኛን ቪዥን ዜሮ ደህንነት ግቦች

ለማሳካት የድርጊት መርሃ ግብር ለመፍጠር በአሁኑ ጊዜ

ከእርስዎ - የማህበረሰቡ አባላት - ጋር እየሰራን ነው።

የበለጠ ለማወቅ እዚህ ጋር ክሊክ ያድርጉ።

የማህበረሰብ

ግብዓት

ማጠቃለያ
ጁላይ 2021

1

እንዴት ነው መረጃን ያካፈልነው እና
የሰበሰብነው?

• 202 ቅጽ መልሶች

• ፕሮጀክቱን ለማቀድ እና ለመገምገም ከ APS 
እና ACPD ጋር ተባብረናል

• የግብረመልስ ቅጽ በስፓኒሽ እና በአማርኛ

ይገኛል

ይህ የሙከራ ፕሮጀክት ከመተግበሩ በፊት የሚከተሉትን ሁነታዎች በመጠቀም በዚህ ኮሪደር ላይ

ሲጓዙ ምን ተሰማዎት?
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Resident of Arlington

Worker in Arlington

Visitor to Arlington

Commuter through
Arlington

Student in Arlington

Business or
Commercial Property

Owner

# መላሾች

ከ COVID-19 ወረርሽኝ ጋር የተዛመዱ የጉዞ

ለውጦች ስላሉ የትራፊክ መጠኖች በ S Carlin 
Springs Rd ቀንሷል ፣ ይህም ለጊዜው የመንገድ

መዘጋት ፈቅዷል።

በጁላይ 2021 ህብረተሰቡ ስለ ጅማሬው

አስተያየት እንዲሰጥ ጠየቅን። የሚራመዱ ወይም

ቢስክሌት የሚጓዙ ሰዎች ወደ 50% የሚሆኑት

እዚህ መጓዝ ደህንነታቸው የተጠበቀ ሆኖ

ሲሰማቸው 50% የሚሆኑት አሽከርካሪዎች

የሙከራ ፕሮጀክቱ ከመተግበሩ በፊት እዚህ

ደህንነቱ የተጠበቀ ማሽከርከር እንደተሰማቸው

ሰማን።

የሙከራ ፕሮጀክቱ ከተተገበረ በኋላ የሚከተሉትን ሁነታዎች በመጠቀም በዚህ ኮሪደር ላይ ሲጓዙ

ምን ይሰማዎታል
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Walking/Rolling Biking Driving Taking transit Scooter

ከፍተኛ ደህንነት ደህና                  መካከለኛ                 ደህና ያልሆነ       በጣም ደህና ያልሆነ

በእግር / በተገፊ ሳይክል በመንዳ

ት

በመተላለፍ ስኩተር
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Walking/Rolling Biking Driving Taking transit Scooter

ከፍተኛ ደህንነት ደህና                  መካከለኛ                 ደህና ያልሆነ       በጣም ደህና ያልሆነ

በእግር / በተገፊ ሳይክል በመንዳ

ት
በመተላለፍ ስኩተር

ካርሊን ስፕሪንግስ የመጀመሪያ አጠቃላይ

እይታ

በመጋቢት 2021 ቦላርዶችን ፣ መከለያዎችን እና

የትራፊክ በርሜሎችን በመጠቀም የ S Carlin 
Springs Rd ሰሜናዊውን የቀኝ መስመር ከ 8 ኛ
ቦታ ኤስ ሰሜን እስከ 5 ኛ መንገድ ኤስ ለጊዜው

ዘግተናል። ይህ አካባቢ ጠባብ የእግረኛ መንገዶች ፣

አነስተኛ የእግረኞች መተላለፊያ እና የአደጋዎች

ታሪክ አለው።

የመጀመሪያው ዓላማ ተጨማሪ መተላለፊያ

መስጠት እና የእግር ጉዞ እና የብስክሌት ሁኔታዎችን

፣ በተለይም የካርሊን ስፕሪንግስ አንደኛ ደረጃን ፣

የካምፕቤል አንደኛ ደረጃን እና የኬንሞር መካከለኛ

ትምህርት ቤቶችን ለሚሄዱ ተማሪዎችን ማሻሻል

ነበር።

አርሊንግተን ካውንቲ

የንግድ ወይም

የንግድ ንብረት 

ባለቤት

በአርሊንግተን 

ተማሪ

በአርሊንግተን 

በኩል ተጓዥ

በአርሊንግተን 

ጎብኚ

በአርሊንግተን 

ሰራተኛ

በአርሊንግተን ነዋሪ

https://transportation.arlingtonva.us/vision-zero/


Pop-Up Events

የክፍት አስተያየቶች ማጠቃለያ
በአጠቃላይ ፣ የማህበረሰቡ አባላት የተጨመሩ

መከለያዎች መጨናነቅን እንደጨመሩ እና ወደ

ደህንነታቸው ያልተጠበቁ ባህሪዎች (እንደ

ያልተጠበቀ ውህደት ያሉ) እንዳመሩ ተሰምቷቸዋል።

የጉዞ ዘይቤዎች ወደ ቅድመ-ወረርሽኝ ደረጃዎች

ከተመለሱ ፣ አጠቃላይ ኮሪደሩ ከተቀነሰ ሌይን ጋር

ለመጓዝ አስቸጋሪ ይሆናል የሚል ስጋት ነበረ።

በተመሳሳይ ጊዜ ብዙ ምላሽ ሰጭዎች ለጠባቂዎች

ወይም የእግረኛ መንገዶችን ለማስፋት ድጋፍ

አሳይተዋል።

2

በሙከራ ፕሮጀክቱ ወቅት ጥሩ የሠራው ምንድን ነው?

ሙከራውን እንዴት ማሻሻል እንችላለን?
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Walk/Roll

Ride a bike

Ride a scooter

Drive a private
vehicle

Take transit

In a taxi or ride-
hailing vehicle

Other (please
specify)

# መላሽ

ሌላ (እባክዎ 

ይግለፁ)

በታክሲ ወይም 

ክፍያ መኪና

በትራንዚት

በግል መኪና ተጓዥ

ስኩተር ነጂ

ባይክ ነጂ

እግረኛ / ተገፊ

ቀጣይ እርምጃዎች

በአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሠራተኞች ፣

በአርሊንግተን ፖሊስ ሠራተኞች እና በማኅበረሰቡ

አባላት ስጋት ምክንያት ከ2021 መኸር ትምህርት ቤት

መመለሻ በፊት የሙከራ ፕሮጀክቱ በጁላይ 2021 
መከለያዎቹ ዙሪያ የተሳሳቱ የመንዳት ዘይቤዎች ስላሉ

የሙከራ ፕሮጀክቱ ተነስቷል።

የአርሊንግተን ካውንቲ የእግረኛ መንገዶችን እና

በአገናኝ መንገዱ መድረሻን ለማሻሻል አማራጮችን

መገምገሙን ይቀጥላል, ካውንቲው የቨርጂኒያ

ሆስፒታል ማዕከል ጣቢያውን ሲያድስ የግንኙነት

አማራጮችን ጨምሮ።

የሚከተሉት ገበታዎች በግብረመልስ ቅጽ ውስጥ የተጠናቀቁ ጥያቄዎችን ያጠቃልላሉ።
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Supports road diet in the long term

Buffers are effective traffic calming

Wants project scope extended

Buffer improved bike safety

Supports widening sidewalks

Supports increased buffer

Buffer improved ped safety

# አስተያየቶች

በፈሩ የእግረኞችን ደህንነት አሻሽሏል

የበፈር መጨመርን ይደግፋል

የእግረኛ መንገድ መስፋትን ይደግፋል

በፈሩ የብስክሌት ደህንነት አሻሽሏል

የፕሮጀክቱ ስፋት እንዲጨምር ይፈልጋሉ

በፈሮቹ ትራፊክን ያረጋጋሉ

ለረጅም ጊዜ የመንገድ ዳየትን ይደግፋሉ
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Turning on/off of 7th Rd S was difficult

Barriers decreased visibility

Drivers have become more aggressive

Confusing to drivers

Turning into/out of Campbell is difficult

Concern about Campbell AM/PM traffic backing up
into Carlin Springs

Pereived pilot as unnessecary

Makes Campbell drop-off more difficult

Makes turning less convenient

Respondent seems to oppose project

Buffer not used much

Unsafe merging behavior

Perceived decrease in motorist safety

Pilot project is not representative of pre-pandemic
travel patterns

Lane reduction/buffer installation increased
congestion

# አስተያየቶች

የመንገድ ማሳነስ / የበፈር መምጣት መጨናነቅን 

ጨምሯል

የሙከራው ፕሮጀክት ከ ወረርሽኙ በፊት ያለውን የጉዞ 

ይዘት አይወክልም

የታየ የሞተረኛ ደህንነት ቅነሳ

ደህንነቶ ያልተጠበቀ የመንገድ ውህደት

በፈሩ ብዙ አልጠቀመም

መልስ ሰጪው ፕሮጀክቱን ይቃወማል

ማዞርን ምቹነት ያሳንሳል

በካምቤል ሰውን ማውረድ ከባድ አድርጓል

ሙከራው ኣላስፈላጊ ነው ብሎ ያስባል

ወደ ካርሊን ስፕሪንግስ ያለው የካምቤል የጠዋት / 

ከሰአት መንገድ መዘጋጋት ያሳስባል

ወደ ካምቤል መግባት መውጣት ከባድ ነው

ለአሽከርካሪዎች ግራ ያጋባል

አሽከርካሪዎች ይበልጥ ተቆጪ ሆነዋል

መከለያዎቹ እይታን ጋርደዋል

ወደ 7ኛ መንገድ ኤስ መግበት/መውጣት ከባድ ሆኗል

ግብዓት ማን ሰጠ?
(በተለመደው የጉዞ ሁነታዎች)

አርሊንግተን ካውንቲ


