
ክፍትቤትን በራዕይማየት
ከእርስዎ እስካሁን የሰማናቸው ነገሮች

ነዋሪዎች በ መኖር

ይፈልጋሉ

የሆስፒታልማጣትስጋት፣ አስቸኳይ

እንክብካቤወይምየጤናክሊኒክ

እንዲቆይ የመፈለግፍላጎት

መጠበቅ የሚገባውአስፈላጊ ንብረት

ነው

በ ላይ

ተመጣጣኝ የመኖሪያቤት የማግኘት

ፍላጎት

በ

ውስጥአመቺ የችርቻሮ አማራጮች

ፍላጎት፣ በተለይም የግሮሰሪመደብር

በ

የህዝብመገልገያዎችፍላጎት ለምሳሌ

ለማህበረሰብመሰብሰቢያ ቦታ፣ የአካል

ብቃትማእከል እና የመዋኛ ገንዳ።

ከሴፕቴምበር ጀምሮ፣ የ አካባቢ የወደፊትሁኔታምን እንደሚሆን ለማየት እንደሚፈልጉ ከ

በላይ የማህበረሰብ አባላት ሰምተናል። የሰማነውሙሉማጠቃለያ በማህበረሰብተሳትፎማሻሻያውስጥ

ይገኛል።

ቁልፍ ነጥቦች



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ስለ ዋና እቅዶች

ማስተርፕላኖች የዞንማካለልን ለመለወጥበህግ የሚያስፈልጉጠቅላላ

ትንታኔዎች ነው። ለፕላን አካባቢውአካላዊ ልማት የ አመትራዕይሰነድ

የሚያቀርቡሲሆን ያንንራዕይ ለመተግበር እንዲረዳምክረ ኃሳቦችን

ያቀርባሉ።

የማስተርፕላኖችምንማድረግይችላሉ

• የግል ልማት እና ህዝባዊኢንቨስትመንትመመሪያ።

• ስለመሬት አጠቃቀም፣ ስለዞን አከላለል፣ ስለፓርኮች እና ክፍት ቦታ፣

መጓጓዣ፣ አካባቢ፣ዲዛይን እናታሪካዊግብዓቶችምክረሃሳቦችንመስራት።

የማስተርፕላኖችምንማድረግአይችሉም

• መልሶማልማትእንዲኖርማስገደድ።

• ለተወሰኑቢዝነሶች የተለዩ ቦታዎችንመወሰን።



ክፍትቤትን በራዕይማየት

እኛ እዚህአለን

የፕላን የጊዜ ሰሌዳ

መኸር ፦ የሥራወሰን

ከ መኸር ክረምት፦ ነባርሁኔታዎች

ፀደይ መኸር ፦ራዕይማስቀመጥ

ክረምት ፀደይ ፦በስራላይያለ ረቂቅ

ፀደይ በጋ ፦ የእቅድአውጪህዝባዊችሎት

የ በጋ፦ የእቅድአውጪቦርድረቂቅ፦

መኸር ፦ የካውንቲካውንስልህዝባዊችሎት

መኸር ፦ የጸደቀእናጥቅምላይየሚውልዋናእቅድ

ህዝባዊ
ምስክርነት

ህዝባዊ
ምስክርነት

የማህበረሰብ
ተሳትፎ

ከ የድጋፍውሳኔይፈልጋል



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የፕላንወሰን

የስራ ስፋት እና የእቅድድንበሩ
በ

በሴፕቴምበር
፣ ጸድቋል።

የፕላንድንበሩ በርካታ
የማህበረሰብ ቦታዎችን
ያካትታል፦

•

• የ
የቀድሞጣቢያ

•

•



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ነባር የመሬት አጠቃቀም

Piney Branch
አንደኛ ደረጃትምህርት
ቤት

ቢሮ

ተቋም/ማህበር
ፋሲሊቲ

መንግስት

የአገልግሎትመስጫ

ፓርኮች

የፕላን አውጪአካባቢ
ወሰን

ነጠላቤተሰብ

የባለብዙ-ቤተሰብ

ችርቻሮ

Washington Adventist
ዩኒቨርሲቲ

Washington Adventist
ሆስፒታል

Sam Abbott Citizens’ Center



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ነባር የዞን አደራረግ

Piney Branch
አንደኛ ደረጃትምህርት
ቤት

R-20 የመካከለኛ-ጥግግት
የባለብዙ-ቤተሰብመኖሪያ

R-10 የከፍተኛ-ጥግግት የባለብዙ
ቤተሰብCRT ንግድ/መኖሪያ
ድብልቅ-አጠቃቀም
Takoma Park/East Silver
የጸደይ ንብርብር ዞን

ማህበረሰብን የሚያገለግል
የችርቻሮመደብር
Overlay Zoeየፕላን አካባቢወሰን

R-60 የነጠላ-ቤተሰብመኖሪያ

R-40 የነጠላ-ቤተሰብመኖሪያ

R-30 የዝቅተኛጥግግት የባለብዙ
ቤተሰብመኖሪያ

Washington Adventist
ዩኒቨርሲቲ

Washington Adventist
ሆስፒታል

Sam Abbott Citizens’ Center



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የማይሰማሙንብረቶች

በየማይስማማንብረትን
ምንድን ነው

ያለውሕንፃ ከአሁን በኋላ የዞን
ክፍፍል ኮድመስፈርቶችን
የማያሟላ የማይስማማ
ንብረት።

የዞን ክፍፍል ገደቦችን
የማያከብሩንብረቶችለምን
ኖሩ

በዞን ክፍፍል ገደቦችን
የማያከብሩ ንብረቶች በተለምዶ
የሚከሰቱት አንድ ህንጻ ከተገነባ
በኋላ የዞን ክፍፍሉ አዋጅሲዘምን
እና ደረጃዎችሲለወጡ ነው።
አዳዲሶቹን ደንቦች የማያከብሩ
ንብረቶች የዞን ክፍፍል ገደቦችን
የማያከብሩ ንብረቶችተብለው
ተሰይመዋል።

ይህለምንአስፈላጊሆነ

ሂደት የዞን ክፍፍል
ገደቦችን የማያከብሩ ንብረቶች
የዞን አከላለል ለመገምገም
የሚያስችል ዕድልሲሆን አሁን
ያሉትሕንፃዎች እንዲስማሙ
የዞን ክፍፍልመለወጥእንዳለበት
ይወስናል።

Piney Branch
አንደኛ ደረጃትምህርት
ቤት

የማይስማሙንብረቶች

Washington Adventist
ዩኒቨርሲቲ

Washington Adventist
ሆስፒታል

Sam Abbott Citizens’ Center

የፕላን አውጪአካባቢ
ወሰን



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የዞን ክፍፍል

ዞን ምንድን ነው

በንብረት ላይ የህንጻዎችን የመሬት አጠቃቀምእና አካላዊመለኪያዎች
የሚቆጣጠር ህጋዊመደብ። እነዚህመለኪያዎችጥግግት ምን ያህል
ህንጻ ፣ ከፍታ ምን ያህል ርዝመት እና በጣቢያውላይ ያለውስፍራን
ከንብረትመስመሮችምንያህልወደውስጥእንደሚገቡ ከብዙዎች
መካከል ያካትታል። ጥግግት እንደዝቅተኛ የሎተሪመጠን፣ በአንድ
ሄክታርመሬት የሚፈቀደውከፍተኛው የመኖሪያቤቶችብዛት፣ወይም
ከፍተኛ የወለል ስፋትሬሾ ተብሎሊገለጽይችላል።

የወለልስፋትምጥጥን ምንድን ነው

የወለል ስፋትሬሾ የእድገትጥግግትመለኪያ ነው። ከፍ ያለ ዎች
በንብረት ላይ የበለጠጥቅጥቅያለ ልማትይፈቀዳልማለት ነው።
የሕንፃውአጠቃላይወለል ስፋት እና የሚገኝበት የንብረቱ ስፋትጥምርታ
ነው።

ለምሳሌ፦ በ ስኩዌርጫማእና የ በሆነ ንብረት መሬት
ላይ፣ አንድ ሰውእስከ ስኩዌርጫማያህል የሆነ ህንጻመገንባት
ይችላል። በቀኝ በኩል እንደሚታየው፣ይህን ያህልመታነጽ የሚችል ቦታ
አጠቃላይ ንብረቱን የሚሸፍን ባለአንድወለል ህንጻውስጥወይም
የንብረቱን አነስተኛ ክፍል የሚሸፍን ረጅምህንጻሊበቃውይችላል።

የተደራረበ ዞንምንድን ነው

ከስር ዞን በተጨማሪ የተወሰኑመስፈርቶችንወይም ገደቦችን
የሚያስገድድ የተከለለ ዞን።መሬት የሚዘጋጀውበሁለቱም ፣ማለትም
የዋናውዞን እና የተደራቢ ዞንሁኔታዎች እናመስፈርቶችመሰረት ነው።

የወለልቦታ
ምጥጥን

ህንጻ
ስኩዌርጫማ

የመሬትካሬጫማ

1.0 FAR

100% መደብ
ተሸፍኗል

25% መደብ
ተሸፍኗል

50% መደብ
ተሸፍኗል



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የታሪክጥበቃ

ለእያንዳንዱማስተር ፕላን፣ ሰራተኞች
የማህበረሰብታሪክን ያጎለብታሉ፣ ሊሆኑ
የሚችሉጣቢያዎችን እና ወይምለታሪካዊ
ስያሜበቂ የሆኑዲስትሪክቶች
ይገመግማሉ እና በእቅድ አካባቢው
ውስጥአካባቢያዊታሪክን ለማሰስ እና
ለማክበር እድሎችንይለያሉ።

በታሪካዊ የስያሜሂደትውስጥያሉት
ደረጃዎንምንድንናቸው

ለታሪካዊማቆያ የዋና ዕቅድየግብዓቶች
ስያሜ የታሪካዊማቆያ ኮሚሽን፣ የፕላን
ማውጣትቦርድ እና ካውንቲ ካውንስልን
ፈቃድይጠይቃል። ለሕዝብ አስተያየት
እድሎችበሂደቱ በእያንዳንዱደረጃ
ይገኛሉ።

ምንአይነትጣቢያዎችእና ገጽታዎች
እየተጠኑ ነው

ለወደፊትጥናት አስቀድመውየተለዩ
ጣቢያዎች በግራ በኩልይታያሉ። እነዚህ
ቦታዎች የ

እና የ
ቅርስን

ያንጸባርቃሉ። ከ ታሪክ፣ ከ አካባቢ
እና ከህዝባዊፋሲሊቲዎች ጋር የሚገናኙ
ተጨማሪ አቅምያላቸውቦታዎች እና
የውይይት ርዕሶችን ለመለየትተጨማሪ
ስራ እየተካሄደይገኛል።

በእቅድ አካባቢ ስለምናጠናቸውታሪካዊ ቦታዎች እና

ጭብጦች የበለጠለማወቅይቃኙ።

Piney Branch
አንደኛ ደረጃ ትምህርት
ቤት

Washington Adventist
የዩኒቨርሲቲ ካምፓስ

Washington Adventist
ሆስፒታል

Sam Abbott Citizens’ Center

የፕላን አካባቢወሰን

Sligo Church

Heffner የማህበረሰብ
ማዕከል

3526063 

7625 Carroll Avenue

7629 Carroll Avenue

7625 Carroll Avenue

Parkland



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ሃሳብዎትንይንገሩን

ለእኔ አስፈላጊ የሆኑ የማህበረሰብየቦታምልክቶች
ቦታዎች፣ ዛፎች፣ ህንጻዎች፣ኮረብቶች፣ት ቤቶችወዘተ
ናቸው



ክፍትቤትን በራዕይማየት

ቀጣይነት ያለው፣ ተፈጥሮንመሰረት ያደረገ
ዲዛይን

በተፈጥሮላይ
የተመሰረተንድፍ
ለእርስዎምንያህል
አስፈላጊ ነው

የጥልቅአፈር ዛፍፓኔሎች የከተማግብርና መጠለያያላቸውየጨዋታ
ቦታዎች

የተነባበሩ የቤተኛዕፅዋት

የተቀናጀዕፅዋት የከተማየዱርአራዊት

ዘላቂ የሆኑህንጻዎች ፀሐይ ተኮርሕንፃዎች የተቀናጀ የጎርፍውሃ
አስተዳደር

አረንጓዴጣሪያዎች

የሚያምሩመንገዶችእና
የብስክሌትመንገዶች

ባለቀዳዳወለሎች

በጣም
አስፈላጊ

በፍጹም
የማያስፈልግ

መጠነኛ
አስፈላጊ



ክፍትቤትን በራዕይማየት

ፕላን በተደረገበት አካባቢ የጎርፍውሃፍሰት

የጎርፍውሃፍሰት

የመቀበያ አካባቢ

የጎርፍ አስተዳደር

• ከመንገዶች እና ከማቆሚያ

ቦታዎችያልተጣራ የዝናብውሃ

• ጎርፍ

• የቀነሰ የውሃጥራት

• የተሸረሸሩ የውሃዳር ቦታዎች

• የቀነሰ የውሃውስጥህይወት

• የዛፎችመመናመን

• የጎርፍ አስተዳደር ፈቃድለግልግንባታ፦

• አዲስ የነጠላ ቤተሰብቤቶች እና ከ ስኩዌርጫማ

በላይ የሆነጣቢያ የሚረብሽ የነጠላ ቤተሰብ የቤት

ጭማሪዎች

• የረብሻመጠኑምንምይሁንምንማንኛውምየንግድ፣

የባለብዙቤተሰብ የመኖሪያ፣ የኢንዱስትሪወይም

የተቋምህንጻ

• የከተማ ነዋሪዎች የጎርፍውሃክፍያ የህዝባዊ

መንገዶች ንብረቶችማሻሻያዎችንይደግፋል

• ከጎርፍውሃ አስተዳደር ደንቦች በፊት የተገነቡ ነባርቤቶች እና

ሌሎችህንጻዎች የጎርፍውሃን እንዲያስተዳድሩ አያጠበቁም።

ቁጥጥርባልተደረገበት ጎርፍምክንያት የደረሱ

ችግሮች

የ ሂደት፦

Piney Branch
አንደኛ ደረጃትምህርትቤት

Washington Adventist
ዩኒቨርሲቲ

Washington Adventist
ሆስፒታል

Sam Abbott Citizens’ Center

የፕላን አውጪአካባቢ
ወሰን

Parkland



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የጎርፍ አስተዳደር ስትራቴጂዎች

የጎዳና ላይ ገጽታ ባለ ቀዳዳወለል የጣሪያ ፍሳሽሕክምና የመኖሪያ የዝናብ ስፍራዎች ባለቀዳዳመንገዶች

የሚንከባከቡመንገዶች Artful የጎርፍውሃ አስተዳደር Biowales

አሸንዳ ከ

የጣሪያጫፍ

ወደ

ውሃ

አካላት

የሚያ
ፈስ

ቱቦ

ተመልሷል

ኮንክሪት

ስላቦች

ተፋሰ
ስ

የውሃሞልቶመፍሰስ

ቀጣይነት ያለውውሃ

የሚያሳልፍ

የመንገድ ላይ ዛፍ ቦይ

የመሬትማዳበሪያ

(Planting Soil)

የኮንክሪት የእግረኛ

መንገድ
በንብርብር የተሰራ

አፈር
ጂኦቴክስታይል

የመጀመሪያ

የውሃ ሰርጎመግባት

የዝናብ አትክልት ቦታ

ሁለተኛ

የውሃ ሰርጎመግባት

ወደ ተክልመትከያ

ሳጥን

ጂኦቴክስታይልወይም

ውሃ የማያሳልፍ ሸራ**

የኮረት ክምችት

የማከፋፈያ ቱቦ

ትራንስፓይሬሽን

Ulmus parvlfolla

Leipdosperma
calcicola

Meeboldina
calcicola

የውሃ ሰርጎመግባትየተከካ አተር

የኮረት ንጣፍ

የጉድጓድ እና የቱቦ ጎርፍውሃማፍሰሻ
የጎርፍ ፍሰት

የጎርፍ ፍሰት

ለጠቅላላ የቆሻሻማጣሪያ

ያስወግዳል
75% ከባድ
ብረቶች

Bioswale



ክፍትቤትን በራዕይማየት

የእርስዎን ሃሳቦችይንገሩን
በግልንብረትላይየተስፋፋ የጎርፍውሃአስተዳደርንለማበረታታትእንዴትእገዛ
ልናደርግእንችላለን

ሃሳብዎትንይንገሩን



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ፓርኮች እና ክፍት ቦታ

=Piney Branch
አንደኛ ደረጃ
ትምህርትቤትWashington Adventist
ዩኒቨርሲቲ
Washington Adventist
ሆስፒታል

Sam Abbott Citizens’ Center

የፕላን አውጪአካባቢወሰን

M - NCPPC

City of Takoma Park

Takoma Park Dog Park



ክፍትቤትን በራዕይማየት

ነባርፓርኮች እና የመዝናኛፋሲሊቲዎች

ከጠንካራወለል የተሰራመንገድ የጨዋታመሬት፣ የሽርሽርመጠለያ የጨዋታመሬት፣ የስኬትፓርክ፣ የሽርሽርመጠለያ፣

የእጅኳስ፣ የእግርኳስ፣ የቅርጫትኳስ፣ ሶፍትቦል

የጨዋታመሬት፣ የሽርሽርመጠለያ፣ማህበረሰብ

ህንጻ
የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ቤተ

መጻህፍት፣ የዳንስ ስቱዲዎ፣ የወጣትፕሮግራሞች፣

የስነጥበብስቱዲዮ



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የእርስዎን ምርጫዎችይንገሩን

ምንአይነትከቤትውጪያሉየህዝባዊመገልገያዎች
በፕላን አካባቢውውስጥእንዲሆንይፈልጋሉ

አራትማዕዘን የእግርኳስ

ሜዳዎች

የአዋቂአካልብቃትጣቢያዎች

ወንዝዳርንወደቀድሞ

ተፈጥሮውማደስ

የማህበረሰብየአትክልትስፍራ

ፕሮግራምያልተያዘለትክፍት

ቦታ

የውጪየክንውንቦታ

የተፈጥሮየመጫወቻ

አካባቢ ቦታ

የሜዳስፖርቶች የቤት

ውስጥ የሜዳእግርኳስ፣ቴኒስ፣

ፒክልቦል



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ሃሳብዎትንይንገሩን

መሆንያለበት



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ሃሳብዎትንይንገሩን

እና
መሆንየሚገባቸው



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ሃሳብዎትንይንገሩን

በፕላን አካባቢውስጥየእኔ የህይወትጥራትሊሻሻል
የሚችለውበ



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የእርስዎን ምርጫዎችይንገሩን

ምንአይነትአዳዲስ የመኖሪያቤቶችበ ላይቅድሚያሊሰጣቸውይገባል

ረጃጅምህንጻ የባለብዙቤተሰብ

ዱፕሌክሶች፣ትሪፕሌክሶችእና ወይምኳድፕሌክሶች ከ ክፍሎች

መካከለኛከፍታየባለብዙ ቤተሰብ

የከተማቤቶች



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የእርስዎን ምርጫዎችይንገሩን

ምንአይነትአዳዲስ የመኖሪያቤቶችቅድሚያሊሰጣቸውይገባል

ነጠላቤተሰብ

ዱፕሌክሶች፣ትሪፕሌክሶችእና ወይም

ኳድፕሌክሶች

ከ ክፍሎች

የከተማቤቶች

ከመካከለኛከፍታእስከከፍተኛከፍታያለውየባለብዙ ቤተሰብ



ክፍትቤትን በራዕይማየት
የእርስዎን ምርጫዎችይንገሩን

በፕላን አካባቢምንዓይነት የመኖሪያያልሆኑ የመሬት
አጠቃቀሞችቅድሚያሊሰጣቸውይገባል

ቢሮ ችርቻሮ መዝናኛተቋማዊ

ቦታዎችንመሰብሰብ የጤናእንክብካቤፓርኮች



ክፍትቤትን በራዕይማየት
ተጨማሪአስተያየቶች

ያለዎትንማንኛውንምተጨማሪአስተያየቶችወይም
ጥያቄዎችለማከል ነጻይሁኑ


