የወደፊት ዕድላችንን በጋራ እናቅድ።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ለቀጣዮቹ 30 ዓመታት
ብልጽግናውን እንዲቀጥል የሚደረግበት መንገድ
የሞንትጎመሪ ካውንቲ አጠቃላይ ዕቅድ ለወደፊት ዕቅዱና ዕድገቱ ንድፍና መሪ የፖሊሲ ሰነድ ነው። የሞንትጎመሪ ካውንቲ የዕቅድ
ዝግጅት መምሪያ በአሁኑ ጊዜ Thrive Montgomery 2050 እየተባለ የሚጠራውን አጠቃላይ ዕቅድ በማዘመን ላይ ነው። የዘመነው
ዕቅድ ለመሬት አጠቃቀም፣ ለመኖሪያ ቤት አገልግሎት፣ ለትራንስፖርት፣ ለአካባቢ፣ ለእኩልነት፣ ዲዛይን፣ ጥበባትና ባህል፣ ፓርኮችና ክፍት
ቦታዎችና ለኢኮኖሚው የሚሆኑ ማህበረሰቡ ግንዛቤ የጨበጠባቸውና በመረጃ የሚመሩ ምክር ሃሳቦችንና እርምጃዎችን ያካትታል።
የ Thrive Montgomery 2050 ረቂቅ ዕቅድ ሴፕቴምበር 24 ላይ ለሕዝቡ ይፋ ይደረጋል። ይህ ሰነድ የሞንትጎመሪ ዕቅድ ዝግጅት
ሞንትጎመሪ ካውንቲ ለቀጣዮቹ 30 ዓመታት ብልጽግናውን እንዲቀጥል ለማድረግ የያዘውን ሃሳብ በተመለከተ አጭር እይታ ያቀርባል።

የ Thrive Montgomery 2050 ራዕይ
በ 2050፣ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ሞቅ ደመቅ ያለና እንግዳ ተቀባይ ቦታ በመሆን ሁሉም ሰዎች ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው መኖሪያ ቤት፣
ጤናማ ምግብ፣ አካላዊ እንቅስቃሴ የማድረግ ዕድል፣ ፓርኮችና ክፍት ቦታዎች፣ የስራ ዕድል፣ ትምህርት፣ አገልግሎቶችና የተለያዩ የጉዞ
አማራጮችን በእኩልነት እንዲያገኙ ያደርጋል። ሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎቿ ስራ ለመስራት በአቅራቢያ ወደሚገኝ ከተማ የሚሄዱባት
መሆኗ ቀርቶ በሕዝብ ብዛት፣ በአኗኗርና በስራ ልምድ፣ በመጓጓዣ ዘዴና በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ሐብቶች ረገድ ብዝሃዊነት ያለባት ናት።
ከመላው ዓለም የተውጣጡ ሰዎች እዚህ ለመኖር፣ ለመስራት፣ ለማደግና እስከ ሽምግልና ለመቆየት ይመርጣሉ።
ይህ የዘላቂ ዕድገትና ልማት አካሄድ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ በርካታ ጠቀሜታዎችን የሚያስገኝ ሲሆን፣ የሚከተሉትን ያሟላች ካውንቲን
ይፈጥራል፡
• ከተማ
• ሊደረስበት የሚችል፣ ተመጣጣኝ
ዋጋ ያለው እና ተስማሚ
• ማህበራዊ ትስስር ያለው

•
•
•
•

የነቃ
አስተማማኝ
አካታች
ተለዋዋጭ

• የማይበገር
• ተወዳዳሪ
• መንፈስ የሚያነሳሳ

ዒላማ – ሶስት ዋና ዋና ውጤቶች
ኢኮኖሚያዊ ጤና
ዋና ዋና የስራ ቀጣሪዎችን በመሳብና
ጠብቆ በማቆየት፣ የፌዴራል
ካምፓሶቻችንን በቀጣይነት በማጎልበት፣
አነስተኛ የንግድ ስራዎችን እና አዲስ
ግኝትን በመደገፍና ከፍተኛ ጥራትና
ብዝሃነት ያለው የሰራተኛ ሐይል ጠብቆ
በማቆየት ኢኮኖሚው ሞቅ ደመቅ
ያለ፣ ጠንካራና ተወዳዳሪ መሆኑን
ለማረጋገጥ እንፈልጋለን።

ThriveMontgomery.com

ተገቢነት
ሁሉም ነዋሪዎች ሊደረስበት የሚችል
መኖሪያ ቤት፣ ጤናማ ምግብ፣ የስራ
ቅጥር፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርትና ሌሎች
ነገሮችን በእኩልነት የሚያገኙበት ቦታ
ለመፍጠር እንፈልጋለን።

አካባቢዊ አይበገሬነት
የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋትና
የታቀዱ ለውጦችና ያልተጠበቁ
ክስተቶች የሚያስከትሉትን ተጽእኖ
ለማቃለልና የተፈጥሮ ሐብቶቻችንን
ጠብቆ ለማቆየት ምርጥ የሚባሉ
ስትራቴጂዎችን መጠቀም አለብን።

MontgomeryPlanning.org

መሰረታዊ ጭብጦች
ከማህበረሰቡ ጋር በተደረጉ ውይይቶች፣ በኤክስፐርት ቃለ መጠይቆች፣ ትንተና እና ምርምር መሰረት፣ የ Thrive Montgomery
2050 ዕቅድ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች መቅረፍና ከእነዚህ መሰረታዊ ጭብጦች ጋር የተያያዙ ተከታታይ ግቦች፣
ፖሊሲዎችና እርምጃዎችን በመጠቀም ለዕድገት ማቀድን ይመከራል፡
የዕድገት/ከተሜነት ሰብሰብ ያለ መልክ።

ራሳቸውን የቻሉ ቤቶች ያሉባቸው መኖሪያ አካባቢዎች
በትራንዚት አቅራቢያ ያቆጠቁጣሉ።

ኮሪደሮች የአዲስ ዕድገት ቦታዎች ናቸው።
ብዝሃነት ያለበት ካውንቲ ይሆናል።
ለመኪኖች ዕቅድ ማውጣትን ማቆም።
የቦታን ጠቀሜታ በአሸናፊነት መወጣት።
የበካይ ጋዝ ልቀትን ማስወገድ።
ክልላዊ መፍትሔዎችና ስትራቴጂዎች።
በሁሉም የገቢ ደረጃ ላይ ለሚገኝ ሰዎች ሊደረስበት
የሚችል መኖሪያ ቤት ማቅረብ።
Thrive Montgomery 2050 ስምንት ምዕራፎች ያሉት ሲሆን፣ ሁሉም ደግሞ ከሶስቱ ውጤቶች ጋር የተሳሰሩ ናቸው።
ThriveMontgomery.com በመጎብኘት ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ ያግኙ።

ንድፍ፣ ጥበባት
እና ባህል

የተሟሉ ማህበረሰቦች

ብዝሃነት ያለውና ሊላመድ
የሚችል ዕድገት

ጤናማ እና ዘላቂ
አካባቢ

ትስስር

ኢኮኖሚያዊ ጤና

ተመጣጣኝነትና
ተደራሽነት

የማህበረሰብ
ርቱዓዊነት

አካባቢያዊ አይበገሬነት

የማይበገር
ኢኮኖሚ

አስተማማኝ እና
ብቃት ያለው ጉዞ

በወደፊት ዕድልዎ ላይ ተሳታፊ ይሁኑ
የ Thrive Montgomery 2050 ምክረ ሃሳቦችን በተመለከተ ግብረ መልስዎን በኢ - ሜይል ወይም
ኖቬምበር 2020 በሚካሄደው የሞንትጎመሪ ዕቅድ ዝግጅት ቦርድ የሕዝባዊ ችሎት ላይ በኢንተርኔት
ምስክርነት እንዴት መስጠት እንደሚችሉ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ThriveMontgomery.com
የሚለውን ይጎብኙ። ስለ Thrive Montgomery 2050 ከሞንትጎመሪ የዕቅድ ዝግጅት ሰራተኛ ጋር
ይነጋገሩ፡ 301.495.4650.

ThriveMontgomery.com

MontgomeryPlanning.org

