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ሊን ሪቨርስ – የትራንዚት ቢሮ ኃላፊ

ፖል ሙኒየር – የትራንዚት እቅድ ኃላፊ

ኔት ግራሃም – የህዝብ ተሳትፎ ልዩ ባለሙያ



አጀንዳ

• የቡድን መግቢያዎች

• የትራንዚት ስልታዊ እቅድ ምንድነው (TSP)?

• ዛሬ እየተነጋገርን ያለነው ስለምንድነው?
• ራእይና ተልእኮ፣ ረቂቅ ግቦችና አላማዎች

• የትራንዚት አገልግሎት ዛሬ ምን ይመስላል?

• ግብረመልስዎን ያጋሩ

• የማህበረሰብ ተሳትፎ የግዜ ሂደት ማሳያ
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ጥያቄዎች? ስጋቶች?

ፖል ሙኒየር፣ የፕሮጀክት ኃላፊ
pmounier@arlingtonva.us

ኔት ግርሃም፣ የህዝብ ተሳትፎ ልዩ ባለሙያ
nsgraham@arlingtonva.us

ገለጻው በሚቀርብበት ጊዜ ጥያቄዎችን እንዴት እንደሚጠይቁ፡

እዚህ በቀረበው ገለጻ ላይ ለሚነሱ

ጥያቄዎች
• ገለጻው በሚሰጥበት ጊዜ የቀጥታ ክስተት ጥያቄና መልስን

ተጠቅመው በማንኛውም ጊዜ ጥያቄዎችን ይጠይቁን

• የካውንቲው ሰራተኞች ገለጻው ከቀረበ በኋላ በጥያቄ ና መልስ
ወቅት ለጥያቄዎችዎ ምላሽ ይሰጣሉ

• ግብአትዎን ለማቅረብ፡

• የመስመር ላይ ግብረ መልስ ቅጹን ይሙሉ

• ከ7 ብቅ ባይ ማሳተፊያዎቻችን ውስጥ አንዱን ይጎብኙ

ይህ እንዴት እንደሚሰራ:
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ለምንድነው የምናደርገው?

• አርሊንግተን ትራንዚትን ጨምሮ የመልቲሞዳል የመጓጓዣ
ኔትወርክን ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው

• ART ቀጣይነት ላለው መሻሻል ቁርጠኛ ነው

• በስቴት አቀፍ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራሞች ውስጥ
ለመካተት መሰረት ለመጣል

እዚህ ደረጃ ያደረሰን ምንድነው?

• የቀድሞው የስድስት-አመት የትራንዚት ልማት እቅድ
(TDP) አሁን ጊዜው አልፎበታል

• ART አሁን TSP ን ለመጠየቅ የተቀመጠውን ጣራውን
ያሟላል

• በመንግስት- በገንዘብ የተደገፈና የማዘመን ሂደት ሃላፊነት

የሚጠበቀው ውጤትስ ምን ይመስላል?
• የማህበረሰብ ፍላጎቶችን በተሻለ ሁኔታ መረዳት

• የትራንዚት ኢንቨስትመንትን ከፍ ለማድረግ እድል መፍጠር

የትራንዚት ስልታዊ እቅድ (TSP) ምንድን ነው?
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የትራንዚት ስልታዊ እቅድ (TSP) ምንድን ነው?
አርሊንግተን እንደ ትራንዚት አቅራቢነት የሚሰጠው የቋሚ-መንገድ (ART) እና ፓራራንዚት (STAR) አገልግሎት የእቅድ፣

አስተዳደርና የፖሊሲ ሂደት የሚዘምን ሰነድ

የመንገዶች፣ መርሐ ግብሮችና 
የአገልግሎት ደረጃዎች አፈጻጸም 

ይገምግሙ
ከአገልግሎት በታች የሆኑ 

አካባቢዎችን ተደራሽነት ለማሻሻል 
እንዲሁም መንገዶችን ለመለየት 

ክፍተቶችንና ያልተሟሉ የትራንዚት 
ፍላጎቶችን መገምገም

የአገልግሎት ምክረሃሳቦችን
ማዘጋጀት

የህዝብ መጓጓዣ አገልግሎቶችን
ቅልጥፍናና ውጤታማነት 

ማሻሻል

ስለ ካፒታል፣ አሰራር፣ ጥሩ የጥገና ሁኔታ 
እንዲሁም የጥገና ፍላጎቶችና የገንዘብ 

ምንጮች ሪፖርት ማድረግ

የአጭር፣ መካከለኛ እና የረዥም 
ጊዜ ግቦችን ማዳበርና ሂደቱን

መከታተል

እዚህ ነን
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የአርሊንግተን 
ትራንዚት 
ስልታዊ 
እቅድ

ዜሮ ልቀት ባስ 
(ZEB) 

አጠቃላይ 
ጥናት

ሌሎች 
አገልግሎት 
አቅራቢዎች

የ WMATA 
ባስ ኔትዎርክ 

እንደገና 
ንድፉን 
መስራት

STAR 
(አካባቢያዊ 
ፓራራንዚት)

ሜትሮአክሰስ 
(ክልላዊ 

ፓራትራንዚት)

TSP የሚስማማው የቱ ጋር ነው?

ይህ ጥናት በአርሊንግተን ካውንቲ በሚሰጠው 
የART አገልግሎት ላይ ያተኩራል

ሆኖም፣ እንዳቀድን ከግምት ውስጥ መግባት 
የሚኖርባቸው ብዙ ምክንያቶችና በቀጣይ የሚደረጉ 
ሂደቶች አሉ፡

የትራንዚት ስልታዊ እቅድ (TSP) ምንድን ነው?

Fairfax Connector
Alexandria DASH
Loudoun Transit
OmniRide
DC Circulator
VRE

Metrorail
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የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?

• መንገዶችና አገልግሎቶች

አገልግሎቱ ዛሬ እንዴት እየሄደ ነው?

• የጉዞ አካሄዶችና የተሳፋሪ ብዛት አዝማሚያዎች

የአርሊንግተን ትራንዚት ራእይና ተልእኮ

• ART እንዴት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች 

እንደሚገልጽ ይመራል

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች

• ART እንዴት አገልግሎትን እንደሚያቀርብ ይመራል

የእርስዎን ግብአት ማጋራት

• እንዴ ተሳታፊ መሆን ይችላሉ

ይህ ውይይት ምንን ያካትታል?
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• የአገልግሎት ስልት፡ ክፍተቶችንና በሜትሮ ባስ 

ሽፋን ያላገኙ ፍላጎቶችን ይመለከታል 

• ለስራ፣ ለአገልግሎቶች፣ ለመኖሪያ ቤቶች የፍትሃዊ 

ጉዳዮችን መፍትሄ የሚያስቀምጥ አገልግሎት 

መስጠት  

• ART ቋሚ-የመንገድ አገልግሎትን ለመመደብ 

ሶስት የኔትወርክ ስያሜዎችን ይጠቀማል፡

• ከፍተኛ ደረጃ ትራንዚት ኔትወርክ

በመሰረተ ልማት ላይ የተመሰረተ   

• የመጀመሪያ ደረጃ ትራንዚት ኔትወርክ

በአገልግሎት ላይ የተመሰረተ

• ሁለተኛ ደረጃ ትራንዚት ኔትወርክ

በአገልግሎት ላይ የተመሰረተ

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?
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ከፍተኛ ደረጃ ትራንዚት ኔትወርክ

በመሰረተ ልማት ላይ የተመሰረተ
• የትራንዚት የተሸከርካሪ መንገዶች፣ የምልክት

ቅድሚያ፣ ከውጪ የዋጋ መሰብሰቢያ ያላቸው

ጣቢያዎች፣ ምልክት የተደረገባቸው

ተሽከርካሪዎች

• መስመሮች ከከፍተኛ ደረጃ ኮሪደር ባሻገር

መነሻዎችንና መድረሻዎችን ያገለግላሉ

• “ፓይክ ራይድ” ኮሎምቢያ ፓይክ በስካይላይን

እና በፔንታጎን ከተማ መካከል

• ART መስመር 41፣ 74፣ 75
• ሜትሮባስ መስመር 16A፣ 16C፣ 16E፣

16G፣ 16H፣ 16Y
• የታቀደው የተወሰነ ማቆሚያ መስመር

16M አገልግሎት

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?
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የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?
የመጀመሪያ ደረጃ ትራንዚት ኔትዎርክ

በአገልግሎት ላይ የተመሰረተ
• በመንገዱ ርዝመት የሙሉ ቀን ተደጋጋሚ

አገልግሎት

• ART መስመር 41፣ 55
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የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?
ሁለተኛ ደረጃ ትራንዚት ኔትዎርክ

በአገልግሎት ላይ የተመሰረተ
• ዝቅተኛ ድግግሞሽ፣ ሙሉ ቀን፣ ከፍተኛ-

ብቻ ወይም የሳምንት መጨረሻ ቀናት-ብቻ

አገልግሎት
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ART እና WMATA የማቆሚያ ደረጃ ተሳፋሪ
ብዛት
• ይህ "የሙቀት ካርታ" በመቆሚያ ቦታ

መሰረት የ ART እና የሜትሮባስ የተሳፋሪ

ብዛትን ያሳያል This 
• ሰማያዊ ክበቦች በአብዛኛው የ ART 

ተጓዦች ናቸው

• ቀይ ክበቦች በአብዛኛው የሜትሮባስ

ተጓዦች ናቸው

• ሐምራዊ ቦታዎች ስራ የበዛባቸውን የ ART 
እና የሜትሮባስ ማቆሚያዎችን ያሳያሉ

• ጥቁር ክበቦች ከፍ ያለ የተሳፋሪ ብዛትን

ያመለክታሉ/ፈካ ያሉ ክበቦች ዝቅተኛ

የተሳፋሪ ብዛትን ያመለክታሉ

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?

12



በአርሊንግተን ካውንቲ የ ART እና WMATA የተሳፋሪ ብዛት ድርሻ

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?

[የምድብ ስም]

17,423

[ፐርሰንት]

[የምድብ ስም]

6,424

[ፐርሰንት]

[የምድብ

ስም]

2,89…

የሳምንት መጨረሻ ቀናት የሳምንት መጨረሻ ቀናት

13



የወሩ የሳምንት አፈጻጸም አመልካች ሁኔታዎች (FY19 - FY22)

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?

14



ወርሃዊ የተሳፋሪ ብዛት በቀን-አይነት (FY19 - FY22)

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?
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የወሩ የሳምንት አፈጻጸም መለኪያ ሁኔታዎች (FY19 - FY22)

የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?

16



የዛሬ አገልግሎት ምን ይመስላል?

የ2021 የነዋሪዎች የጉዞ ዳሰሳ በአርሊንግተን ካውንቲ የተጓዥ አገልግሎቶች (ACCS) እና 

ተንቀሳቃሽነት ቤተ ሙከራ

• ምላሽ ከሰጡት ሰዎች መካከል ግማሾቹ ከስራ ጋር ያልተያያዘ የእግር ጉዞ አድርገዋል፣ ከ10 ሰዎች 2ቱ

በትራንዚት ከስራ ጋር ያልተያያዘ ጉዞ አድርገዋል

• ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ወደ ውጭ በመውጣት ወደ ቦታ መጓዛቸውን የቀጠሉት ምላሽ ሰጪዎች

ከቅድመ ወረርሽኙ በተለይም የመጓጓዣ አጠቃቀምን በመቀነስ እንዲሁም ለብቻ የመንዳት አጠቃቀምን

በመጨመር የሚጓዙበትን ሁኔታ ቀይረዋል

• ወረርሽኙ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ምላሽ ሰጪዎች የእግር፣ የብቻ መንዳትና ብስክሌት መንዳት የጨመሩ

ሲሆን የትራንዚት፣ የሜትር-መጓጓዣና ታክሲን ቀንሰዋል

• ምላሻቸውን የሰጡ አብዛኛዎቹ ሰዎች ከቤታቸው ውጭ ወደ ስራ ቦታ የትራንዚት ጉዞዎችን ሲቀጥሉ

ከወረርሽኙ በፊት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ መንገዶችን እንደገና ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ገምተው ነበር

(https://mobilitylab.org/2021-arlington-resident-travel-survey/) 17
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ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ግቦችንና እሴቶችን ለምን እንገልጻለን?

• ትልቁ ምስል በየቀኑ እያደረጓቸው ባሉ ጉዞዎች የተዋቀረ ነው

• TSP ስርአታዊ ውይይት ነው

• በግለሰብ ጉዞዎች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ስርአታዊ ውሳኔዎችን ለማድረ ግቦችና እሴቶች
አገልግሎታችንን እንዴት እንደምንገልጽ ማወቅ አለብን

• እንዲገመግሙና አስተያየትዎን እንዲያቀርቡ እድል ለመስጠት የእኛን ረቂቅ ግቦችና አላማዎች
እያቀረብን ነው

የአርሊንግተን ትራንዚት ራእይና ተልእኮ

19



የአርሊንግተን ትራንዚት ራእይ፡

በአርሊንግተን ውስጥ አካባቢን፣ ኢኮኖሚንና መልካም ህይወትን በብቃት

የሚጠብቅ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ፍትሃዊ፣ ተደራሽ የሆነ፣ አስተማማኝና ምቹ

የትራንስፖርት ስርአት እንዲኖር ማድረግ ነው

የአርሊንግተን ትራንዚር ተልእኮ፡

የትራንዚት ኔትወርክን ለማቀድ፣ ለመገንባት፣ ለመስራትና ጠብቆ ለማቆየት

በጋራ በመስራት አርሊንግተንን ወደፊት እንዲሄድ ማስቻል ነው

የአርሊንግተን ትራንዚት ራእይና ተልእኮ
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የአርሊንግተን ትራንዚት ራእይና ተልእኮ

ሰውነት

ምርጥነት

ፍትሃዊነት

ማካተት

ተጠያቂነት

ግልጽነት

ዘላቂነት

ትብብር
21



የረቂቅ ግቦችና አላማዎች እድገት ያሳወቀው ምንድን ነው?

• የአቻ ኤጀንሲና የኢንዱስትሪ ምርጥ ልምዶች ግምገማ

• የትራንዚት ቢሮ ራእይ፣ ተልእኮና እሴቶች

ለምን አላማዎችና ግቦች?

• የትራንዚት ስልታዊ እቅድ አንኳ አካል ይሆናሉ

• የትራንዚት ኔትወርክን የምንገናኝበትንና የምንሰራበትን መንገድ ለመቅረጽ የሚረዱ ናቸው

• አፈጻጸምን፣ ፍትሃዊነትን፣ ስኬቶችንና ክፍተቶችን ለመለካት መሰረት የሚጥሉ ናቸው

ቅድሚያ የሚሰጧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው?

• በአርሊንግተን የመጓጓዣ ግቦችና አላማዎች ላይ የእርስዎን ግብረ መልስ መስማት እንፈልጋለን

• በአርሊንግተን ለትራንዚት ቅድሚያ ከሚሰጧቸው ነገሮች ጋር የሚጣጣሙ ናቸው?

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች
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ረቂቅ ግቦችና አላማዎች
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የእርስዎን ግብአት እንፈልጋለን!

• ስለሚከተሉት የበለጠ ማወቅ እንፈልጋለን፡

• እርስዎ ትራንዚት እንዴት እንደሚጠቀሙ

• እንዴት ሊሻሻል ይችላል ብለው እንደሚያስቡ፣ እና

• ስርእቱ እንዴት ለእርስዎ በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል

• ለአርሊንግተን ትራንዚት ያለዎት ግቦችShare your feedback 

until November 20 via:

• አስተያየትዎን እስከ ህዳር 20 ድረስ ያጋሩ፡

• በዚህ ስብሰባ

• በመስመር ላይ ግብረመልስ ቅጽ

• በማህበረሰባችን ሰባት ብቅ-ባይ ክስተቶች

“www.arlingtonva.us” ይጎብኙኛ “TSP” የሚለውን

ይፈልጉ”

ግብአት ለማቅረብ እድሎች
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ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን - የእርስዎ የሰጡት ግብአት ለዚህ ሂደት አስፈላጊ ነው!

• ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ዝርዝር ግምገማው ተጠናቅቋል

• አስተያየትዎ የአገልግሎት መመሪያዎችን ለማጣራት እንዲሁም በስርአት ላይ የተመረኮዙ ምክሮችን

ለማሰናዳት ጥቅም ላይ ይውላል

• ግቦቹና አላማዎች ወደፊት እንዴት አገልግሎት እንደምንሰጥ በቀጥታ የሚያሳውቁ ናቸው

• በክረምቱ ወቅት የአገልግሎት ክፍተቶች ተለይተው ከታወቁና ረቂቅ ምክረ ሃሳቦች ከተጠናቀቁ በኋላ

በጸደይ ወቅት ከህዝቡ ጋር እንደገና የምንገናኝ ይሆናል

“www.arlingtonva.us” ይጎብኙና “TSP” የሚለውን ይፈልጉ

ግብአት ለማቅረብ እድሎች
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ብቅ-ባይ ቦታዎች

1. ዋና ዋና የትራንዚት ማቆሚያዎች

ሀ) ቦልስተን የምድር ውስጥ ባቡር ጣቢያ

ለ) የሸርሊንግተን ትራንዚት ማእከል

ሐ) ኮሎምቢያ ፓይክና S.ግሌብ መንገድ

መ) ፔንታጎን ከተማ የምድር ውስጥ ባቡር

ጣቢያ

2. ደቡብ ዲንዊዲ መንገድ / አርሊንግተን ሚል

ሲሲ

3. AFAC ዌርሃውስ

4. DHS’s ሴኮያ ማእከል

ግብአት ለማቅረብ እድሎችች
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ወቅታዊ 
ሁኔታዎች

ግቦችና 
ዓላማዎች

ክፍተት 
ትንታኔ

የፕሮጀክት ተሳትፎ የግዜ ሂደት ማሳያ

የእንቅስቃሴና 
መገልገያ 
ትንታኔ

ረቂቅ አገልግሎት 
ማሻሻያዎች

የካፒታልና 
ተግባራዊ የገንዘብ 

ድጋፍ እቅድ

የመጨረሻ ምክሮች

እና

ሊተገበር የሚችል 
የአገልግሎት እቅድ

የተሳትፎ ዙር 1

የተሳትፎ ዙር 2
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ግቦች፣ አላማዎችና

ልምዶችዎ

መኸር 2022

የ TSP ሂደት

ይጀምራል

ሰኔ 2023

በካውንቲ ቦርድ እርምጃ

በታቀደው TSP

ጸደይ 2022

ረቂቅ ምክሮችና የገንዘብ

ድጋፍ እቅድ

የTSP ግቦችንና

አላማዎችን ማጠናቀቅ

ቨርቹዋል ህዝባዊ ስብሰባ፣ ብቅ-ባይ ማሳተፊያዎች፣

የመስመር ላይ ግብረመልስ

ቅጽ

ክረምት/ጸደይ 2023

ጸደይ 2023

ለትራንዚት አማካሪ

ኮሚቴ አቀራረብ

መኸር/ክረምት 2022

ምናባዊ ህዝባዊ ስብሰባ፣ ብቅ-ባይ ማሳተፊያዎች፣

የመስመር ላይ ግብረመልስ

ቅጽ

የትራንስፖርት

ኮሚሽን አቀራረብ

ክረምት/ጸደይ 2023

ገንዘብ ድጋፍ

ጸድቋል

2021

TSP TSP ለቨርጂኒያ የባቡርና የህዝብ

ማመላለሻ መምሪያ ገብቷል

በጋ 2023

የትራንዚት ስልታዊ እቅድ – የማህበረሰብ ተሳትፎ የግዜ ሂደት ማሳያ

ቁልፍ ምእራፍየተሳትፎ ሰሌዳ መቁጠሪያ

(ለምሳሌ፡ የህዝብ ችሎት፡ የቦርድ የስራ

ክፍለ ጊዜ፡ ሰኞን ክፍት ማድረግ፡

የኮሚሽን ስብሰባ፡ ወዘተ)

ቨርቹዋል ስብሰባ

(ለምሳሌ፣ TEAMS፣ TEAMS 
Live፣ Zoom፣ ወዘተ)

የመስመር ላይ ግብረመልስ
(ለምሳሌ መጠይቅ፣ የግብረመልስ ቅጽ፣ 

ወዘተ)

በአካል የሚደረግ ተሳትፎና ብቅ-ባዮች

(ለምሳሌ፣ የማህበረሰብ ስብሰባ፣ ክብ ጠረጴዛ፣ ጠረጴዛ፣

የእግር ጉዞ/የባስ ስ ጉብኝት፣ የምክክር ውይይት፣ ወዘተ)
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መዝጊያ / ጥያቄና መልስ

እናመሰግናለን

“www.arlingtonva.us” ይጎብኙና “TSP” የሚለውን ይፈልጉ

ፖል ሙኒየርr – የትራንዚት እቅድ ኃላፊ pmounier@arlingtonva.us
ኔት ግራሃም – የህዝብ ተሳትፎ ልዩ ባለሙያ nsgraham@arlingtonva.us

https://www.arlingtonva.us/Government/Projects/Project-Types/Transportation-Projects/Transit-Strategic-Plan
mailto:pmounier@arlingtonva.us
mailto:nsgraham@arlingtonva.us


አባሪ

አባሪ



ምን: ፍትሃዊነትና ዘላቂነት

ግብ 3: በመላው አርሊንግተን በፍትሃዊነት መሰረተ ልማትንና አገልግሎቶችን መዘርጋት

• ዝቅተኛ ገቢ ላላቸውና በቁጥር አናሳ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ከአገልግሎት አንጻር ያለውን ልዩነት መለየትና ማስተካከል

• ዝቅተኛ ገቢ ላላቸውና በቁጥር አናሳ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በትራንዚት አማካኝነት የተሻሻለ ኢኮኖሚያዊ እድልን

መስጠት

• የትራንዚት መገልገያና አገልግሎቶች ዝቅተኛ አገልግሎት እያገኙ ባሉ ማህበረሰቦች ላይ አወንታዊ ተጽእኖ መስጠታቸውን

ማረጋገጥ

• ከፍተኛ ጥራት ያለው የፓራራንዚት አገልግሎትና ለሁሉም ሰው ሊያገኘው የሚችል መጓጓዣ እንዲኖር የሚያስችል ተደራሽ

መሰረተ ልማት ማቅረብ

ግብ 5: አርሊንግተንንና ክልሉን በጋራ፣ ዘላቂነት ባለው መጓጓዣ ማገናኘትና በአካባቢ ጥበቃ ዘላቂ ያለው መጓጓዣ አማካኝነት

የሚቋቋም ማህበረሰብ መፍጠር

• የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ማድረግ

• በ SOVs የሚደረጉ ጉዞዎችን ወደ የጋራ የመጓጓዣ ጉዞዎች መቀየር

• "አረንጓዴ" መርሆዎችን በመከተል ንድፍ ማውጣትና መገንባት እንዲሁም የኃይል አስተዳደርንና የታዳሽ ኃይልን መፍጠር

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ለምን፡ ፍትሃዊነትና ዘላቂነት

• የትራንዚት አገልግሎት ለመስጠት

ፍትሃዊነትና ዘላቂነት ቁልፍ የሆኑ መርሆች

ናቸው

• ሌሎች የመጓጓዣ መንገዶችን ማግኘት

ለማይችሉ ሰዎች የትራንስፖርት አገልግሎት

መስጠትና ጉዞዎችን በማጣመር የግሪንሃውስ

ጋዝ ልቀትን መቀነስ ከሌሎች ብዙ ሁኔታዎች

ይልቅ ለትራንዚት መሰረታዊ ጥቅሞችን

ይሰጣል

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ምን፡ ደህንነት፣ ጥራትና አፈጻጸም

ግብ 1: ትራንዚትን እንደ ማራኪ የመጓጓዣ አማራጭ እንዲሆን አድርጎ ማሳደግ

• ንጹህና አስተማማኝ መሄዳ እንዲኖር ማድረግ

• ግልጽነትንንና የደንበኛ እርካታን ማሳደግ

• የትራንዚት አፈጻጸም መለኪያዎችን ማሟላት ወይም ማዳበር

ግብ 2: ደህንነቱ የተጠበቀና ደህንነቱ የተጠበቀ የትራንዚት አካባቢን የሚፈጥሩ እንዲሁም ጠብቀው የሚያስቀጥሉ መሰረተ

ልማትና አገልግሎቶችን መስጠት

• የደህንነት ባህልን እንዲያድግ ማድረግ

• የራእይን ዜሮ ግቦችን መደገፍ

• የደህንነት ማሻሻያዎችን ለይቶ ማስቀመጥና መተግበር

• የትራንዚት አገልግሎቶችንና መገልገያዎችን ደህንነት መጠበቅ

ግብ 4: መሰረተ ልማትንና አገልግሎቶችን ከማቅረብ አንጻር ጤናማ የፋይናንስ አስተዳደር እንዲካሄድ ማድረግ

• የአካባቢ የገንዘብ ድጋፍን ለመጠቀም እንዲቻል የድጋፍ እድሎችን መለየት

• ውጤታማና ቀልጣፋ አገልግሎቶችን መስጠት

• መገልገያዎችንና ተሽከርካሪዎች በጥሩ ጥገና ውስጥ ማለፋቸውን ማረጋገጥ

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ለምን፡ ደህንነት፣ ጥራትና አፈጻጸም
• ደህንነት፣ ከፍተኛ ጥራት ያለው አገልግሎትና ብቃት

ትራንዚትን ለማቅረብ ወሳኝ በሆነ መልኩ የሚታዩ ናቸው

• ትራንዚት በየቀኑ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የመጓጓዣ

አገልግሎት ይሰጣል እና የነዚያ ተጓዦች ደህንነት ትልቅ

የሆነ ኃላፊነት ነው

• በሰአቱ የሚደርስ፣ ምቹና አስተማማኝ አገልግሎት ሌሎች

የመጓጓዣ አማራጮች ያላቸውን አሽከርካሪዎችን ሊስብ

የሚችል ነው

• በትክክለኛ የፋይናንስ ውሳኔዎች የመጣ ቅልጥፍና

እንዲሁም በመረጃ ላይ የተመሰረተ የአገልግሎትና

የመሰረተ ልማት እቅድ በጣም ብዙ ሰዎችን ትራንዚቱን

በዝቅተኛ ዋጋ ለማገልገል የሚያስችል ነው

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ምን: ግንኙነትና ትብብር

ግብ 6: የትራንዚት አገልግሎት አሰጣጥና የትራንዚት

መሰረተ ልማትን ለመቅረጽ እንዲቻል ሰራተኞቹንና

ህዝቡን የሚያሳውቁ፣ የሚያሳትፉና እንዲበረታቱ

የሚያደርቱ ተደራሽ ግንኙነቶች መኖራቸውን ማረጋገጥ

• የትራንዚት ፕሮጀክቶችንና አገልግሎቶችን እድገት

ለማሳወቅ ከነዋሪዎችና ተጓዦች ጋር ተሳትፎ ማድረግ

• ቀልጣፋ የደንበኞች አገልግሎትና የተሳፋሪ

ማሳወቂያዎችን ማቅረብ

• አዳዲስ ፕሮጀክቶችንና አገልግሎቶችን በተገቢው

ወቅት ለሕዝብ ማስታወቅ

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ምን: ግንኙነትና ትብብር

ግብ 7: ለአገልግሎት አሰጣጥ ሃላፊነቱን ለሚወስደው ቡድን

በአጠቃላይ በስራቸው ላይ የሚያተኩርበት ደህንነቱ የተጠበቀና ቀና

የስራ ቦታ መፍጠር

• ከባለድርሻ አካላት ጋር አወንታዊ ግንኙነቶችን ማዳበርና በዛው

ማስቀጠል

• የትብብርና አካታች የሆነ የስራ አካባቢ መፍጠር

• ውጤታማ ሰራተኞችን መሳብ፣ መቅጠርና እንደያዙ ማቆየት

• ከክልላችን የትራንዚት ባለድርሻ አካላት ጋር ግንኙነትና ትስስርን

ማሳደግ

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ምን: ግንኙነትና ትብብር

ግብ 8: የትራንዚት መሰረተ ልማትን ለማሻሻል፣ የትራንዚት

አገልግሎትን በብቃት ለማቀናጀት፣ ለማገናኘትና ለማቀድ

እንዲሁም የአደጋ ምላሽ ሂደቶችን ለማቋቋም ከክልል አጋሮች

ጋር በንቃት መተባበር

• ጠንካራ የክልል አገልግሎት የትራንዚት አገልግሎት ማቅረብ

• በካውንቲው ውስጥ የጋራ ትራንዚት መሰረተ ልማትን

ማሻሻል

• በአየር ሁኔታ፣ በድንገተኛ አደጋና በልዩ ዝግጅቶች ወቅት

አገልግሎቱ የሚኖረው ቀጣይነት

• ለአየር ሁኔታ፣ ለድንገተኛ አደጋና ለልዩ ዝግጅቶች

የማስተባበር የግንኙነት እቅድ

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች



ለምን፡ ግንኙነትና ትብብር

• ግልጽነት የተላበት ግንኙነትና በአስተውሎት የሚደረግ ትብብር በጥሩ ሁኔታ የሚተዳደሩ ድርጅቶች መለያዎች ናቸው

• ግልጽና ታማኝ ግንኙነት ችግሮችን ለመፍታትና ችግሮችን የሚፈቱ ፕሮጀክቶችንና አገልግሎቶችን መለየት ውጤታማ

ውይይት ለማድረግ ያስችላል

• በአስተውሎት የሚደረግ ትብብር የሁሉም ድምጽ የሚሰማበት፣ ትልቁን አወንታዊ ተጽእኖ የሚፈጥሩ መፍትሄዎችን

የሚቀርጽ ነው

ረቂቅ ግቦችና አላማዎች


