
የማህበረሰብ ተሳትፎ ዝመና - መኸር 2022

አነስተኛ የማስተር ፕላን ማሻሻያ

ሰምተንዎታል  
 
ከሴፕቴምበር 2021 ጀምሮ፣ ከ550 የማህበረብ አባላት አባል የእቅድ አካባቢውን ወደፊት እንዴት እንዳሰቡት 
በተለያዩ የተሳትፎ እንቅስቃሴዎች በኩል ተጋርተዋል፣ ይህም የሚያካትተው፦   

• በ Maple እና Lee Avenues እና Washington Adventist University መንገድ ላይ ባሉ የብዙ ቤተሰብ 
ንብረቶች ላይ ቅኝት ማድረግ

• “ብቅ ያሉ” ጥረቶች በሰፈር የመሸጫ ማዕከላት እና የአካባቢ የገበሬዎች ገበያዎች
• ከሲቪክስ፣ ከቤት ባለቤቶች ማህበራት እና ከሌሎች የማህበረብሰ ቡድኖች ጋር ስብሰባዎች 
• እንደ National Night Out ባሉ የማህበረሰብ ዝግጅቶች ላይ መሳተፍ 
• የመስመር ላይ መጠይቅ
• ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የዕቅድ ቦርድ እና ለታኮማ ፓርክ ካውንስል አጭር መግለጫዎች 

ስለ ዕቅዱ
 
ሞንትጎመሪ እቅድ (M-NCPPC) ከታኮማ ፓርክ ከተማ  
ጋር በመሆን የ 2000 ታኮማ ፓርክ ማስተር ፕላን ክፍሎችን 
እያዘመነ ነው። የእቅድ መሻሻያው በ Maple እና Lee 
Avenues፣ the Erie Center እና the Washington 
Adventist Hospital እና University ካምፓሶች አቅራቢያ 
እና መንገድ ላይ ያሉ አካባቢዎችን በዕቅድ አካባቢው 
ውስጥ በሚኖሩ፣ በሚሰሩ ወይም ጊዜ በሚያሳልፉ 
ብዝሃ የማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት ግብዓት ጋር ዳግም 
ያጤናቸዋል። 

MONTGOMERYPLANNING.ORG/TPMMA



ቁልፍ ነጥቦች

ነዋሪዎች በታኮማ ፓርክ መኖርን ወደውታል እና ለWashington, DC, Silver Spring, Sligo 
Creek እና አነስተኛ ቢዝነሶች ያለውን የእግር ጉዞ ምቹነት፣ ደህንነት እና ቅርበት ያደንቃሉ። 
 

የማህበረሰብ አባላት የWashington Adventist Hospitalን ስላጡ አዝነዋል እና በዚህ ጣቢያ 
ላይ የጤና ክሊኒክ ወይም አስቸኳይ የእንክብካቤ ተቋም እንዲኖር ይፈልጋሉ።  
 
 
በስፋቱ፣ በተስማሚነቱ እና አይነቱ የተለያዩ እይታዎች ቢኖሩም፣ የማህበረሰብ አባላት የበለጠ 
የመኖሪያ ቤት፣ በተለይ ተመጣጣኝ የሆነ፣ የWashington Adventist Campus የወደፊት ልማት 
አካል መሆንን ይፈልጋሉ።  

 
ከመኖሪያ ቤት በተጨማሪ፣ የማህበረሰብ አባላት ሌሎች የእግር ጉዞ ለማድረግ ተስማሚ የሆኑ 
አማራጮችን፣ በተለይ የግሮሰሪ ሱቅን ይፈልጋሉ። 
 
 
የማህበረሰብ አባላት ለWashington Adventist Campus ለማህበረሰብ የተካተቱ ተጨማሪ 
ግብዓቶችን ማየት ይፈልጋሉ። ብዙውን ጊዜ የተጠቀሱት የማህበረሰብ መሰባሰቢያ ቦታ፣ ፓርክ፣ 
ጂም ወይም የአካል ብቃት ማዕከል እና የመዋኛ ገንዳ ነበሩ። 
 
 
የማህበረሰብ አባላት የSligo Creek Stream Valley Park የማህበረሰቡ አስፈላጊ ንብረት 
እንደሆነ በማየት በተሻለ የዝናብ ውሃ አስተዳደር እና በአካባቢያዊ ስስ ንድፍ በኩል በተለይ 
በWashington Adventist Campus ላይ የተጠበቀ እንዲሆን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ።  
 

አሁንም ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን!

ከእቅድ ቡድኑ ጋር ሃሳብዎን ለመጋራት እድል ሳያገኙ ከቀሩ፣ ጊዜው አሁንም አልረፈደም! 
ለዕቅዱ eLetter ለመመዝገብ፣ ቀጣይ ዝግጅቶች ላይ ለመገኘት እና ከእቅድ አውጪው 
ቡድን ጋር ለመገናኘትmontgomeryplanning.org/tpmmaን ይጎብኙ።


