
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። 

ፍትሃዊነት

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። 

Thrive Montgomery 2050 ለካውንቲው አጠቃላይ እቅድ ሁሉን አቀፍ ዝመና ነው። ይህ ዘመና አዳዲስ ተጨባጭ ሁኔታዎችን 
ማለማመድ፣ ታሪካዊ የፍትሐዊነት እጦትን መቅረፍና ካውንቲው እንዴት ማደግ እንዳለበት የምናስብበትን መንገድ መቀየር ላይ ያተኮረ 
ነው።  ይህ ለሚከተሉት ተከታታይ አስርት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ለወደፊት እድሎች እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለበት እና ወሳኝ 
ንብረቶቹን በመጠበቅ የወደፊት እድሎችን እና ተግዳሮቶችን ምላሽ መስጠት እንዳለበት የሚረዳ የረጅም ርቀት የፖሊሲ ማዕቀፍ ነው።

ረቂቅ ዕቅዱ ለመሬት አጠቃቀም፣ ለመኖሪያ ቤት አገልግሎት፣ ለትራንስፖርት፣ ለአካባቢ፣ ለእኩልነት፣ ዲዛይን፣ ጥበባትና ባህል፣ 
ፓርኮችና ክፍት ቦታዎችና ለኢኮኖሚው የሚሆኑ ማህበረሰቡ ግንዛቤ የጨበጠባቸውና በመረጃ የሚመሩ ምክረ ሃሳቦችን ያካትታል። 

ይህ ሰነድ የሞንትጎመሪ ዕቅድ ዝግጅት ሞንትጎመሪ ካውንቲ ለቀጣዮቹ 30 ዓመታት ብልጽግናውን እንዲቀጥል ለማድረግ የያዘውን 
ሃሳብ በተመለከተ አጭር እይታ ያቀርባል።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ለቀጣዮቹ 30 
ዓመታት ብልጽግናውን እንዲቀጥል 
የሚደረግበት መንገድ
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ዒላማ – ሶስት ዋና ዋና ውጤቶች



የእቅዱ ዋና ዋና ገጽታዎች
በማህበረሰብ ውይይቶች፣ በባለሙያ ቃለ ምልልሶች፣ ትንታንኔ እና ምርምር ላይ መሰረት መሰረት በማድረግ፣ የ  
Thrive Montgomery 2050 እቅድ በሶስት ሚዛኖች ላይ ለእድገት እቅድ ያወጣል — ካውንቲ/ክልል፣ ሰፈር፣ እና ብሎኮች እና 
ህንጻዎች —  እና በእነዚህ መሰረታዊ ገጽታዎች ላይ በመመስረት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የተጋረጡበትን ተግዳሮቶች ይፈታል፡

የታመቀ
እድገት

ክልል እና ካውንቲ

የተሟላ
ማህበረሰቦች

ሰፈሮች

ንድፍ፣
ጥበባት እና 

ባህል
ብሎኮች እና 
ህንጻዎች

ለመኪናዎች ሳይሆን ለሰዎች ማቀድ

•	 መጓጓዝ፣ መራመድ እና ብስክሌት መንዳት ላይ አጽንኦት 
መስጠት

•	 ምርጥ ቦታዎችን ለመገንባት እና VMT ለመቀነስ የመሬት 
አጠቃቀምን እና መጓጓዣን ማዋሃድ

•	 የማህበራዊ ግንንኙነት እና ጤናን እንደ ግልጽ አላማዎች 
ማስተዋወቅ

•	 የአይቲ መሰረተ ልማትን አስፈላጊነት እውቅና መስጠት

የእድገትን እንዴት (ምን ያህል እና የት የሚሉትን ብቻ 
ሳይሆን) የሚለውን ዳግም ያስቡ

•	 ለመገልገያዎች እና ለመሰረተ ልማቶች ያሉ ማሻሻያዎችን 
ለመክፈል መልሶ ማልማትን እንደ ገንዘብ

•	 ያለማስተላለፍን መቀነስ/የተሻለ የዝናብ ውሃ አፈጻጸም
•	 የተሟላ ማህበረሰቦችን እና 15-ደቂቃ መኖርን በተቻለ 
መጠን ለበርካታ ሰው ሁሉ ማድረስ

የንድፍ አስፈላጊነትን ከፍ ማድረግ

•	 ፍትሃዊነትን እና ተወዳዳሪነትን ለማላቅ በቅጽ ላይ 
የተመሰረቱ ኮዶችን መጠቀም

•	 ጥበባትን እና ባህልን በህዝባዊ እና ግላዊ መሰረተ 
ልማቶች ውስጥ ማካተት

•	 የስፍራዎች ጥራት ለኢኮኖሚ ተወዳዳሪነት ወሳኝ 
መሆኑን እውቅና መስጠት

የእድገት ካርታን ዳግም መሳል

•	 የእድገት አሻራን ከእውነታው ጋር ማዛመድ
•	 ለፍትሃዊነት እና ተወዳዳሪነት የምስራቅ ካውንቲ የእድገት 
ኮሪደሮችን ወደነበረበት መመለስ

•	 አሻራ ባረፈባቸው ኮሪደሮች ሁሉ ውስጥ የእንቅስቃሴ 
ማእከል በሆኑት ውስጥ እድገት ላይ ማተኮር

•	 የግብርና መጠባበቂያ ተገቢነትን ማጠናከር
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ለእድገት ራዕይ 
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አራቱ የነጠብጣብ አይነቶች የሚወክሉት ተፈጥሮአዊ 
እና ሰው ሰራሽ ሃብቶችን ሳያጨናንቁ  ለይዘታቸው እና 
ሊደግፏቸው ለሚችሉ የእንቅስቃሴ ደረጃ ተገቢ የሆኑ 
በበርካታ መጠኖች እና ሚዛኖች የሚገኙ የተለያዩ ሙሉ 
ማህበረሰቦችን ነው።

የገጠር አካባቢዎች እና የግብርና መጠባበቂያ 
(በጠቆር ያለ ሰማያዊ) ለግብርና፣ ለገጠር ክፍት 
ቦታዎች እና አካባቢያዊ ጥበቃ በዋነኝነት ተወስኖ 
ይቀጥላል። ግብርና እየተለወጠ ሲመጣ እና ነባር 
የመኖሪያ ማህበረሰቦች ፍላጎት በጊዜ ሂደት ሲቀየር፣ 
እነዚህ አካባቢዎች በተፈጥሮ የሚከሰት አንዳንድ 
እድገትን ሊስብ ይችላል።

ኮሪደር ተኮር የእድገት አካባቢ (በውሃ ሰማያዊ) ነባር 
የሆነ እና የታቀደ መጓጓዣ፣ የቅጥር ማእከላት እና በቂ 
መሰረተ ልማት በተገቢው ቦታ ያለው ሲሆን፣ በእቅዱ ላይ 
እንደተሰመረበት የወደፊቱን እድገት ከፍተኛውን ድርሻ 
እንዲያስተናግድ ይመከራል።  

በእነዚህ ሁለት ደረጃዎች መካከል ያለው ውስን የእድገት 
አካባቢለአገልግሎቶች የሚሆን በአካባቢው ያሉ 
ፍላጎቶችን ለማሟላት እና ብዝሃነት ያለው እና ተገቢ የሆነ 
የመኖሪያ ቤት ምርጫዎች ደረጃን ለማቅረብ፣ የዘር እና 
የማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ለመጨመር እና 
የበለጠ የተሟሉ ማህበረሰቦችን ለማብቃት የተወሰነ፣ 
ጤናማ እድገት በሚመከርባቸው በዋነኝነት የከተማ 
ዳርቻ የመኖሪያ ማህበረሰቦችን ይይዛሉ።

የእድገት	ኮሪደሮች
ሐምራዊ	መስመር
WMATA መስመር
MARC ባቡር
ሁለት	ግዛቶችን	የሚያገናኙ	አውራ	ጎዳናዎች

የገጠር	አካባቢዎች	እና	የግብርና	መጠባበቂያ

ውስን	እድገት

ኮሪደር	ተኮር	እድገት

ትላልቅ ማዕከላት

መካከለኛ ማዕከላት

ትናንሽ ማዕከላት

ሰፈሮች እና የሰፈር ማዕከላት

ማይሎች

Thrive Montgomery 2050 የእድገት	ዲያግራም	የሚገልጸው	የእድገት	ጽንሰ	ሃሳቦችን	እና	ሊሆኑ	የሚችሉ	የእንቅስቃሴ	ማእከላትን	ነው፣	ነገር	ግን	ዲያግራሙ	ከታመቀ	እድገት	እና	የተሟሉ	
ምዕራፎች	አውድ	አንጻር	መታየት	አለበት።	የሚታዩት	የእንቅስቃሴ	ማእከላት	ሁሉንም	ነባር	ወይም	ወደፊት	የሚኖሩ	ማዕከላትን	በሙሉ	ያጠቃለሉ	አይደሉም።

ThriveMontgomery.com MontgomeryPlanning.org



Thrive Montgomery 2050 የእቅድ ቦርድ ረቂቅ
የካውንቲው ካውንስል በአሁኑ ወቅት የእቅዱን የእቅድ አወጣጥ ቦርድ ረቂቅ እየገመገመ 
ይገኛል እና  ግምገማውን እንደሚያጠናቅቅ እና የመጨረሻውን እቅድ በ 2021 መገባደጃ 
ላይ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል። ለተጨማሪ መረጃ ThriveMontgomery.comን ይጎብኙ።  
ከሞንትጎመሪ የእቅድ አወጣጥ መረጃ ካውንተር በስልክ ቁጥር 301-495- 4610 ላይ ከ 9:00 a.m. 
እስከ 3:30 p.m. ከሰኞ – አርብ በመደወል ወይም በMCP-InfoCounter@mncppc-mc.org  
ላይ ኢሜይል በማድረግ  የእቅድ አወጣጡን የቦርድ ረቂቅ የወረቀት ቅጂ ማግኘት ይቻላል።

የ Thrive Montgomery 2050 እንዴት እንደተደራጀ 
የ Thrive Montgomery 2050 ምክረ ሃሳቦች በስድስት አማራጭ ገጾች ወይም ምዕራፎች የተደራጁ ናቸው፡ 

•	 የታመቀ እድገት፡ ኮሪደር ተኮር እድገት
•	 የተሟሉ ማህበረሰቦች፡ የጥቅሞች እና ቅርጾች ቅይጥ
•	 ንድፍ፣ ጥበባት እና ባህል፡ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ እና ማህበረሰብን መገንባት 
•	 መጓጓዣ እና የግንኙነት መረቦች፡ ሰዎችን፣ አካባቢዎችን እና ሃሳቦችን ማገናኘት
•	 ዋጋው የተመጣጠነ እና ሊደረስበት የሚችል የመኖሪያ ቤት፡ ከሁሉም ነገር የበለጠ 
•	 ፓርኮች እና የመዝናኛ ስፍራዎች፡ እየጨመረ ለሚሄድ የከተማ እና ብዝሃነት ያለው ማህበረሰብ፤ ንቁ እና ማህበራዊ 

እያንዳንዱ ገጽታ በእቅዱ ራዕይ፣ ግቦች፣ ፖሊሲዎች እና ተግባራት በኩል የሚፈቱ የራሱ ጉዳዮች እና ተግዳሮቶች ያካተተ ነው።

ኢኮኖሚያዊ ጤና

አካባቢያዊ አይበገሬነት

ThriveMontgomery.com MontgomeryPlanning.org

ፍትሃዊነት

የታመቀ እድገት፡

ኮሪደር ተኮር 
እድገት

መጓጓዣ እና የግንኙነት መረቦች፡

ሰዎችን፣ አካባቢዎችን እና ሃሳቦችን ማገናኘት

የተሟሉ ማህበረሰቦች፡

የጥቅሞች እና ቅርጾች ቅይጥ

ፓርኮች እና የመዝናኛ ስፍራዎች 
እየጨመረ ለሚሄድ የከተማ እና 

ብዝሃነት ያለው ማህበረሰብ፡

ንቁ እና ማህበራዊ

ንድፍ፣ ጥበባት 
እና ባህል

መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ እና 
ማህበረሰብን መገንባት

ዋጋው የተመጣጣነ 
እና ሊደረስበት የሚችል 

የመኖሪያ ቤት፡

ከሁሉም ነገር የበለጠ


