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አንድ ክልል: አንድ ዕቅድ : አንድ የማዕከል ከተማ

አንድ የማዕከል ከተማ ማለት ምን ማለት ነው?
አንድ የማዕከል ከተማ የብዙ ሕብረተሰብን፣ አመለካከትና ዘይቤ፣በአንድ 
ላይ የሚያመጣ እንዲሁም የባለ ድርሻ አካላት የ20 ዓመት ዕቅድን 
አዘጋጅተው ስለሚንቀሳቀሱበት : እንዲሁም እርስ በርስ ስለሚገናኙበትና 
ከሲያትል የማዕከል ከተማ አካባቢዎች ልምድ የሚወስዱበት ነው:: 

ክልላችን በፍጥነት እያደገ ነው። እንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ የምንቀሳቀስበት ሁኔታም 
እየተለዋወጠ ይገኛል::

ለወደፈቱ ለማቀድ : የሲያትል  ከተማ አስተዳደር : የኪንግ ካውንቲ የአውቶብስ 
አገልግሎት፣ የሳውንድ ትራንዚት (ቀላል ባቡር እና ተመላላሽ አውቶቡስ)  እና  የዳዎን ታውን 
ሲያትል ማህበር በጋራ  በመስራት ላይ ይገኛሉ::

አንድ የማዕከል ከተማ ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስን የሚያሻሽልና አስተማማኝ የመጓጓዣ 
አማራጮችን እንዲሁም ጥሩ የሆኑ የህብረተሰቡ የመገናኛ ቦታዎችን ለሁሉም የሚያመቻች የአጭር 
ጊዜ ዕቅድና   የ20 አመት ራእይ ያዘጋጃል::

ክረምት 2017

የማዕከላዊው ከተማ የወደፊት ዕይታ
የሲያትል ከተማ በማደግ ላይ ይገኛል::

በሚቀጥሉት 20 ዓመታት የቤተሰብ ቁጥር እና 
የስራ ዕድሎች በማዕከል ከተማው እድገታቸው 
እንድሚቀጥል ይጠበቃል::

በተጨማሪም የመጓጓዣ ተሳፋሪዎች እየጨመሩ እና 
አዲስ የቀላል ባቡር አገልግሎት ክልሎችን ከኖርዝ ጌት 
(2021): ሊንውድ እና ኦቨር ሌክ (2023) እና ፌድራል 
ዌይ እና ዳዎን ታዎን ሬድመንድ(2024) የሚያገናኝ 
አገልግሎት በሂደት ላይ ይገኛል::
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የማዕከል ከተማ ዛሬ
የማዕከል ከተማ ህዝብ የበዛበትንና በፍጥነት እያደጉ ያሉ 10 የሲያትል አጎራባቾችን ያካትታል::

የሚበልጡ  ነዋሪዎች 

ተጨማሪ  ቤተሰቦች

 ተጨማሪ የስራ ዕድሎች

ስራዎች

የሚጠጋ ህዝብ በእያንዳንዱ 
ቀን ወደ ማዕከል ከተማው  
ይገባል: ይወጣል።

በላይ የሚሆኑ 
የመኖሪያ ቤት እና 
የንግድ ፕሮጀክቶች 
በግንባታ ላይ ናቸው::
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አሁን በአካባቢ መንቀሳቀስን ቀላል የምናደርገው 
እንዴት ነው?
በስራ ላይ ያሉ የህዝብ ፕሮጀክቶችና የግል ግንባታዎች በቀጣዮቹ 
በርካታ ዓመታት በማዕከል ከተማ ውስጥ በመንቀሳቀስ ረገድ 
ትፅእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ:: አሁኑኑ ካላቀድን ብዙ መዘግየቶችን: 
የትራፊክ መጨናነቅና የህዝብ መብዛት ሊያጋጥመን ይችላል።

ተባባሪ ድርጅቶች የማዕከል ከተማው እንቅስቃሴ እንዲቀጥል 
የአጭር ጊዜ ስትራቴጂዎችን ለማሰስ ከህብረተሰቡ ጋር በመስራት 
ላይ ይገኛሉ:: ይህም የሚያካትተው:

የመንገድ ወለል  ክንውኖች 
የማዕከል ከተማ  መንገዶች ብዙ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን 
ነገሮች ያመዛዝናሉ::ስትራቴጂዎቹ ብዙ የመጓጓዣ መስመሮችን 
በመጨመር ወይም የትራፊክ ምልክቶችን በማሻሻል ከቦታ ቦታ 
የመንቀሳቀስ ሁኔታን ይጨምራሉ::

የመጓጓዣ አገልግሎትን  እንደገና  ማዋቀር 
በአሁኑ ጊዜ ወደ ዳዎን ታዎን የሚሄዱ የአውቶቡስ መንገዶች 
ከቀላል ባቡር ጋር ሊገናኙ ይችላሉ:: ይህ: የመጓጓዣ ተሳፋሪዎች 
እንቅስቃሴያቸውን እንዲቀጥሉና ተጨማሪ አስተማማኝነት ያለው 
የመጓጓዣ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይረዳቸዋል::

የእግረኛ እና የህዝብ   መገልገያ ቦታዎችን 
ማሻሻል። 
እግረኞች በቀላሉ በማዕከል ከተማው ውስጥ እንዲጓዙ እና 
ለመጓጓዣ ተጠቃሚዎች የበለጠ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የእግረኛ 
መንገዶችና የመጓጓዣ መጠበቂያ ስፍራዎች እንዲሻሻሉ ይደረጋል::

የማዕከል ከተማ የብስክሌት የመገናኛ  መረብ 
አተገባበር 
ሰዎች በሚገባ እንዲገናኙና በማእከል ከተማው ውስጥ እንዲገቡና 
እንዲያልፉ የተጠበቀ የሳይክል መስመር በማዕከል ከተማው 
አንዳንድ መንገዶች ላይ ይጨመራል::

ፕሮግራሞችና የአስተዳደር ስትራቴጂዎች 
ስትራቴጂዎቹ የምልልስ ጉዞን የመቀነስ: የመኪና ማቆሚያና 
የመንገድ ጠርዝ ማሻሻልን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞች 
ተጓዦችና ጎብኚዎች በተቀላጠፈ ሁኔታ መዳረሻቸው ላይ 
መድረሳቸውንና የንግድ ድርጅቶች ሸቀጦቻቸውን በፍጥነትና 
በቀላሉ ማድረሳቸውን ማረጋገጥን ያካትታል።

ተባባሪ ድርጅቶች ሊሆን በሚችለው የአጭር ጊዜ የእንቅስቃሴ 
ስትራቴጂዎች ላይ አስተያየት ለማግኘት ከህዝቡና ከቁልፍ መሪዎች 
ጋር አብረው ይሰራሉ::  በሚቀጥለው ዓመት ኪንግ ካውንቲ እና 
ሳውንድ ትራንዚት በመጓጓዣ አገልግሎት ላይ ሊኖሩ በሚችሉ 
ለውጦች ላይ ጠንካራ የማዳረስ ጥረት ያደርጋሉ::

በቅርበት የሚደረገው የመጓጓዣ ለውጥ ተግባራዊ  የሚሆነው 
በበልግ 2018 ነው::

አንድ የማዕከል ከተማ ጊዜ ገደብ

ተዳራሽነት
ማንኛውም ጥያቄ ወይም አስተያየት 
ካልዎት ወይም የማስተርጎም 
አገልግሎት ወይም በአካል ጉዳት 
ምክንያት የተለየ መስተንግዶ ከፈለጉ 
በዚህ አድራሻ ኢሜል ያድርጉ::  

info@OneCenterCity.org

ለበለጠ መረጃ
ስለ አንድ የማዕከል ከተማ እና ሊሆን 
የሚችለውን የቅርብ ጊዜ የእንቅስቃሴ 
ስትራቴጂዎችን ይበልጥ ለማዋቅ 
እባክዎትን ይህን ድህረ-ገጽ ይጎብኙ 

OneCenterCity.org

ማዕከላዊው ከተማ በ20 ዓመታት 
ውስጥ ምን ሊመስል ይችላል?
በአጭር ግዜ ውስጥ ወደ ከተማ የሚያስገቡና 
በማዕከል ከተማ በኩል የሚያሳልፉ 
የእንቅስቃሰ እስትራተጆችን ከማሻሻል 
በተጨማሪ በ20 ዓመት ራዕይ ውስጥ 
የትራንስፕርትና የህዝብ ቦታዎችን ለሁሉም 
ሰው፣እግረኛ ሆነ ለብስክለት፣ ለጭነት 
ለመኪና ወይም ለህዝብ መጓጓዣ መሻሻሎችን 
እንፈጥራለን።

በራዕያችን ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘትና 
ለወደፊቱ ዕቅዳችን እንዴት ሊረዱን 
እንደሚችሉ ለማወቅ ድህረ ገጻችንን ይጎብኙ።

በ20 አመታት ውስጥ እንዴት…

• በሰፈራችን ውስጥ መንቀሳቀስ ?

• ከሌላው የከተማ ከፍል  እና ክልል  
ጋር መገናኘት?

• መንገዶችንና ህዝባዊ ስፍራዎችን 
መልመድ?

• ለቤታችንና ለድርጅታችን ዕቃዎችን 
ማግኘት 

• በከተማችን ለመንቀሳቀስና 
ለመልመድ ተክኖሎጅን ይጠቀሙ?

ወቅታዊ የሁኔታ 
ዳሰሳ

የስኬት 
መለከያዎችን 
ማረጋገጥ

የአንድ ማዕከል 
ከተማ ዕቅድ 
ማጠናቀቅ

የ20 ዓመት 
ራዕይ መገንባት

መካከለኛ(2023) እና የረጅም ጊዜ 
(2035) አስተያየት የተሰጠባቸውን 

ተግባራት ማዳበር

የአጭር ጊዜ ዕድሎችን 
መለየትና ጠቃሚ 
አስተያየቶችን ማዳበር


