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ክረምቲ 2017

ሓደ ከተማ ማለት እንታይ ማለት እዩ።
እዚ ሓደ ማእከል ዝበሃል ንብዙሓት ማሕበራት ዝጥርንፍን ዘላልን
ከምኡ ውን ሸሪካታት ን20 ዓመት መደብ ከመይ ገይረን ክም ዝንቀሳቐሳ
ዝሕግዝ ብናይ ስያትል ሰንተር ናይ ከተማ ማሕበር ዝወጸ መደብ መደብ
እዩ።
ከባቢና ቁልጡፍ ዕብየት የረኢ ኣሎ፡ ከመይ ገርና ከም እንቕይር ናይ ማጻኢ
መደብ ከነውጽእ፡ ከተማ ስያትል ኪንግ ካውንቲ ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎትን
ባቡርን ሓቢሮም ብምስራሕ ንናይ 20 ዓመት መደብ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ብቐሊሉ
ካምዝንቀሳቐስን ውጥን ከውጽእ ዝሕግዝ እዩ።

ማእከል ከተማ ሎሚ
ማእከል ከተማ 10 ናይ ከተማ ስያትል ቦታት ቁልጡፍ ዕብየት ዘርእያ የጠቓልል

ዳርጋ
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PEOPLE
ሕዝቢ
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under
construction
ገና ይህነጽ ኣሎ።

JOBS
ስራሕ

ማአከል ከማና ንመጻኢ
ስያትል ትዓቢ ኣላ። ኣብ መጻኢ 20 ዓመት
ህዝብን ስራሕን ኣብ ከተማና ክውስኽ እዩ።
ብተወሳኺ ናይ መጋዓዝያ ኣገልግሎት 2021 ዓመት
ክሳብ ኖርዝ ገይት፡ለንውድን ኦቭር ለክን 2023
ድማ ክሳብ ፈደራልወይን ረድመንድን 2024
ዝኸይድ ክስራሕ መደብ ኣሎ።
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ከመይ ገርና ብቐሊሉ ክንቀሳቐስ
ንኽእል?

ከተማና ኣብ ወሽጢ 20 ዓመት እንታይ ክመስል
እዩ?

ህዝባዊ ስራሓትን ግላዊ ህንጻታትን ኣብ ጉዕዞና ካብ ሕጂ
ጀሚሩ ዕንቅፋታት ኣብ ከተማና ይገብሩልና ኣለዉ። ኣብ
ዝመጽእ ዓመታት ውን ኣብ እንደልዮ ንክንበጽሕ ብዙሕ ጸገማት
ክገብሩልና እዮም። ካብ ሕጂ መደባት እንተዘይገርና ምስናኻላትን
ጻዕቅን ከጋጥመና እዩ።

ብተወኺ ንምዕብልና ኣብ ውሽጢ ከተማና ዝምልከት ኣብ ሓጺር እዋን ንናይ
20-ዓመት ራእይ ከመይ ገርና ከም እንቀሳቐስን ከመይ ገርና ናይ ኣውቶቡስ ከም
እንጥቀምን ኣጋርን ብሽክለታን ማካይን ዝመሓይሸሉ ንመጻኢ በይየናይ መንገዲ
ከም እንጥቀም ዝእምት መንገዲ እዩ

ሸሪካታትን ማሕበራት ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ከመይ ገይሩ
ህዝቢ ኣብ ከተማና ክም ዝንቀሳቀስ ይሰርሓ ኣለዋ።

•

ምንቅስቓስ ኣብ ከባቢና?

ስራሓት ጽርግያ
መንገዲ ከተማና ንቡዙሓት ቀዳምነት ይህብ።ዕላማና ጽርግያ
ወሲኽካ ኣውቶቡሳት ክሓልፋሉ ዝኽእላ መንገዲ ምስራሕ።

•

ምትእስሳርና ምስ ካልኦትን ከተማታን ከባቢናን

•

ተመክሮና ኣብ ጽርግያናን ህዝባዊ ቦታትን

•

ኣቑሑት ንገዛናን ንስራሕናን ነብጻሓሉ

•

ግዝያዊ ምዕብልና ተጠቒምካ ኣብ ከተማና ከመይ ትንቀሳቐስ

ኣገልግሎት ኣውቶቡስ
ሕጂ ንውሽጢ ከተማ ትኸይድ ኣውቶቡስ ንመጻኢ ምስ ባቡር
ክተሓሓዝ እዩ። እዚ ድማ ንተሳፈርቲ ብቐሊሉ ኣብ ዝደልይዎ
ቦታ ንኽበጽሑ ይሕግዝ።
ኣጋርን ህዝባዊ ምምሕያሽን
እግረኛን ተሳፈርቲ ኣውተቡስ ዝጽበይሉ ቦታን ዝኸድሉ
መንገድን ድሕነት ዘረጋግጽሉ መታን ክኸውን ኣብ ከተማና
ክመሓየሽ አዩ።
ኣብ ከተምና ናይ ብሽክለታ መንገዲ
ኣብ ከተማና መንገዲ ብሽክለታ ዝተሓለወ ኵይኑ ናብ ውሽጢ
ከተማ ዘእቱብጹፉፍ ክስራሕ
መደባትን ዕላማን
መደባት ዘማልእዎም ጉዕዞ ዝንክየሉ መንገድን መዕሸጊ መካይን
( ፓርኪን) በጻሕቲ ብቐሊሉ ኣብ ዝደልይዎ ዝበጽሕሉን ከም
ኡውን ሸቃጦ ኣቑሑቶም ብቐሊሉ ከብጽሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ
የጠቓልል።
ሸሪካታት ማሕበራት ምስ ህዝብን ቀንዲ ሓለፍትን
ብምትሕብባር ከመይ ገይሮም ለውጢ ኣብ ዝመጽ ዓመት ምስ
ናይ ኪንግ ካውንቲ መጓዓዝያን ከመይ ገይሮም ለውጢ ከምጹኡ
ከምዝኽ እሉ ክሰርሑ እዮም።
አዚ ለውጢ እዚ ድማ ኣብ ክረምቲ 2018 ክረኤ እዩ።

ን20 ዓምታት ከመይ ክንመስል…

ንዝያዳ ሓበረታ

ሓገዝ

ብዛዕባ ሓንቲ ማእከል ከተማ
ንምፍላጥ ፡

ኣብ 20 ዓመታት ከመይ ገርና…

OneCenterCity.org

info@OneCenterCity.org

