THRIVE MONTGOMERY 2050፦
አዲሱ አጠቃላይ እቅድ
እስከ 2050 እና ከዚያ በኋላ ሞቅ ደመቅ ያለ ኢኮኖሚ፣ ለሁሉም ነዋሪዎች
ርቱዓዊነትና ጤናማ አካባቢ
በካውንቲው ምክር ቤት የጸደቀው Thrive Montgomery 2050 ለሁላችንም የሚሆን ተመጣጣኝ ራዕይ እውን ለማድረግ የጋራ
ጥረት በምናደርግበት ወቅት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የወደፊት ሁኔታ ምን እንደሚመስል እንደ መምሪያ ያገለግላል።
ወደ 60 ዓመታት ከሚጠጋ ጊዜ በኋላ በአጠቃላይ እቅዱ ላይ የተደረገ የመጀመሪያው መጠነ ሰፊ ማሻሻያ እንደመሆኑ፣ Thrive
Montgomery ካውንቲ ውስጥ የሚሰራው ነገርን በማዳበር የማይሰራውን ደግሞ ድጋሚ የሚያጤን ነው። ይህ የውሂብ መር እና
የማህበረሰብ መረጃን የያዘ ዕቅድ እጅግ ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች አጽንኦት ይሰጣል፦ እነርሱም፣ አጠቃላይ ዕቅዱ እ.ኤ.አ በ1964
በጸደቀበት ወቅት ታሳቢ ያልተደረጉና አሁን ግን የማህበረሰባችን እና የአንገብጋቢ ጉዳዮቻችን አካል የሆኑትን የብሔር ምጥጥን፣
የተለያዩ የእግረኞች ፍላጎቶችና ከአየር ንብረት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ይጨምራል።
ለዛሬውና ለነገው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ዘላቂ አዎንታዊ ለውጥን ለመተግበር አዲስና ወቅታዊ እቅድ ያስፈለገንም በዚህ ምክንያት
ነው። Thrive ተደራሽ የሆነ የቤት አገልግሎትን ለማሳደግ፣ ትራንዚትን ለማሻሻልና የንግድ ስራዎችን ተመጣጣኝና ዘላቂ በሆኑ
መንገዶች ለማጠናከር የሚያስችል ግልጽ የወደፊት አቅጣጫን ይሰጠናል። በዚህ ማዕቀፍ፣ ተደራሽ፣ ነዋሪዎችን፣ ሰራተኞችንና
ጎብኚዎችን እርስ በርስና ከክልሉ ጋር በሚያስተሳስሩ የቅይጥ አገልግሎት ኮሪደሮች ላይ ያተኮረ የሞንትጎመሪ ካውንቲን እውን ማድረግ
እንችላለን።
ለማደግ በጋራ እናቅድ።

ሶስት ውጤቶች

ኢኮኖሚያዊ ጤና

የማህበረሰብ ፍትሃዊነት

አካባቢያዊ አይበገሬነት

አነስተኛ የንግድ ስራዎችን እና አዲስ
የንግድ ስራ ግኝትን በመደገፍና
ከፍተኛ ጥራትና ብዝሃነት ያለው
የሰራተኛ ሐይል ጠብቆ በማቆየት
ኢኮኖሚው ሞቅ ደመቅ ያለ፣
ጠንካራና ተወዳዳሪ መሆኑን
ለማረጋገጥ እንፈልጋለን።

ሁሉም ነዋሪዎች ዋጋው ተመጣጣኝ
የሆነ መኖሪያ ቤት፣ ጤናማ
ምግብ፣ የስራ ቅጥር፣ ትራንስፖርት፣
ትምህርትና ሌሎች ነገሮችን
በእኩልነት የሚያገኙበት ቦታ
ለመፍጠር እንፈልጋለን።

ተፈጥሯዊና የተገነቡ ሐብቶችን
ጠብቀን ለማቆየትና የአየር ንብረት
ለውጥን ለመዋጋትና ልማት
በመሬት ላይ የሚያስከትለውን
ተጽእኖ ለመቀነስ የሚያስችሉ
ምርጥ ስትራቴጂዎችን ለመጠቀም
እንፈልጋለን።

ThriveMontgomery.com

Thrive Montgomery 2050 ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች
ሞንትጎመሪ ካውንቲ ለመኖር፣ ለመስራትና ለመጫወት ምርጥ ቦታ ነው፤ ምክንያቱም ታቅዶበት የተሰራ በመሆኑ! እድገቱን
እንዲቀጥልና ለሁሉም የተሻለ ቦታና ማህበረሰብ ይሆን ዘንድ፣ ለራሳችን እንደዚሁም ለመጪዎቹ ትውልዶች ስንል ግዙፍ ውሳኔዎችን
መወሰንና ደፋር እርምጃዎችን መውሰድ አለብን።
• ትኩረታችን በከተማ ማእከላት፣ በእንቅስቃሴ ቦታዎችና ዋና ዋና ኮሪደሮች እንደዚሁም—በክፍት ቦታዎቻችን ላይ እድገትን
አስጠብቀን ለነባርና አዳዲስ ነዋሪዎች አገልግሎት መስጫ ቦታዎችን ማሳደግ ነው
• በመላው ካውንቲ እና በተለይ በኢስት ካውንቲ ውስጥ ለብሔር ምጥጥን እና ኢኮኖሚያዊ ተወዳዳሪነት —ቅድሚያ መስጠት
• የመኪና ትራፊክ ለመቀነስ፣ የልቀት መጠንን ዝቅ ለማድረግና ሁሉም ሰው ጉዞ ሲያደርግ ደህንነቱን ለመጠበቅ ሲባል ለእግር
ጉዞ፣ ብስክሌት ለመንዳትና ለትራንዚት— አጽንዖት መስጠት
• ማህበራዊ ትስስሮችና የሕዝብን ጤና በመሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጃትችን ውስጥ ማካተት—ምክንያቱም፣ እድገት
የሚመሰረተው ከጥቂት የልማት ስራዎች በላይ ነው
• ሕዝባዊና የግል ቦታዎችን በጥበብና ባሕል ማዳበር—ምክንያቱም፣ የቦታ ጥራት ለኑሮ ጥራትና ለጋራ ኢኮኖሚያዊ ጤና
የማይነጣጣል አካል በመሆኑ
• ቦታ ላይ የተመሰረተ የአካባቢ ዘላቂነት እና አይበገሬነትን ዒላማ ማድረግ—በዚህም ምክንያት፣ ቀደም ሲል የነዋሪ ብዛት
ባለባቸው ቦታዎች ዕድገት ይኖራል፣ የግብርና መጠባበቂያ እና የፓርክ መሬትም ለቀጣይ ትውልዶች ተጠብቆ ይቆያል

በተሳትፎዎ ይቀጥሉ
ዕቅዱ በሚዘጋጅበት ወቅት፣ Montgomery Planning በመቶዎች የሚቆጠሩ ስብሰባዎችና ዝግጅቶችን
በማካሄድ ነዋሪዎቻችንን ለማሳተፍ ስትራቴጂክ እና ፍትሕ ተኮር አቀራረብን ተከትሏል። ከሁሉም ዓይነት
የኑሮ ሁኔታ የተውጣጡ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች የዚህ ዕቅድ የትኩረት መስኮችን በከፍተኛ መጠን
ይደግፋሉ፤ ምክንያቱም፣ እነዚህን ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ለይተው ያስቀመጡት ከሁሉም ዓይነት
የኑሮ ሁኔታ የተውጣጡ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች ስለሆኑ ነው።
የአዲሱ አጠቃላይ እቅድ ማዕቀፍ ተግባራዊ ሲደረግ፣ ስትራቴጂዎቻችን በካውንቲ አቀፍ ደረጃ
የማህበረሰቦችን ፍላጎቶች ማሟላታቸውን ማረጋገጣችንን ለመቀጠል የእርስዎን ሃሳብ ለመስማት
እንፈልጋለን።
አጠቃላይ የፖሊሲ ሰነዱን ለማንበብ፣ ይህን ይጎብኙ፦ ThriveMontgomery.com።
ThriveMontgomery.com

