
 
 
 
 
 
 

የ ”ActiveFairfax” ፕሮጀክት አጠቃላይ ዕይታ  
የ “ፌርፋክስ ካውንቲ” የብስክሌት ማስተር ፕላን እና የካውንቲዋይድ  እቅድን አንድ - የ “ActiveFairfax” 
ትራንስፖርት ዕቅድ በማሻሻል እና በማጣመር ላይ ነው። አሳተፊ መጓጓዣ በራስ-ተነሳሽነት  ፣ በእግር መሄድ ፣ 
ብስክሌት መንዳት ፣ መሽከርከር (ስኩተር ፣ ተሽከርካሪ ወንበር ፣ ተሽከርካሪ ወንበር) ፣ በእግር መጓዝ ፣ መሮጥ እና 
መጓጓዣ እና መዝናኛ ዓላማዎችን ጨምሮ በሰው ኃይል የሚንቀሳቀስ ነው። ዕቅዱ በካውንቲው ውስጥ 
ደህንነታቸው የተጠበቀ ፣ ምቹ እና አስደሳች ጎዳናዎችን እና መንገዶችን ለመተግበር ራዕይ እና የመንገድ ካርታ 
ያወጣል፡፡ እቅዱ በካውንቲው ውስጥ ደህንነታቸው የተጠበቀ፣ ምቹ እና አስደሳች ጎዳናዎችን እና መንገዶችን 
ለመስራት ራዕይ እና የመንገድ ካርታ ያወጣል።  

ሃሳቦን ያጋሩ! 
ለ”ActiveFairfax” የእቅድ ሂደት የህዝብ አስተያየት ወሳኝ ነው እና የእርስዎን አስተያየቶች እና ሃሳቦች 
እንቀበላለን። ለመጀመር ከዚህ በታች ያለውን ምስል ይንኩ።  

ስለአስተያየትዎ እናመሰግናለን! 

• የማህበረሰብ ዳሰሳ ጥናታችን ላይ ይሳተፉ - አሁን ላይ አክቲቭ ትራንስፖርትን እንዴት 
እንደሚጠቀሙና ለወደፊት በፌይርፋክስ ካውንቲ ውስጥ እንዴት አክቲቭ ትራንስፖርት መሆን 
እንዳለበት ሃሳብዎትን ያጋሩን፡፡ የማህበረሰብ ጥናቱ ላይ ለመሳተፍ ይህንን ይጫኑ፡ 

https://www.surveymonkey.com/r/ActiveFairfaxAmharic 

• ለቁልፍ መዳረሻዎች + ገደቦች ነጥቦችን ያስቀምጡ - ይህንን ካርታ በመጠቀም የት 
መራመድ ወይም መንዳት እንደሚፈልጉና ለአክቲቭ ጉዞ ገደብ ሊሆኑብዎት የሚችሉ ነገሮችን  
ይንገሩን (ከታች ይመልከቱ)፡፡  

• ለአዳዲስ የጉዞ መንገዶች፣ የሳይክል መንገዶች + የተሟሉ መንገዶች ማሻሻያዎች - 
የታሰበውን የጉዞ መንገድ እና የሳይክል መንገድ ኔትዎርክ ከ 2014 የባይስክል ማስተር ፕላን እና 
የሀገር አቀፍ የጉዞ መንገድ እቅድም ይመልከቱት፡፡ በዚህ ኔትወርክ ውስጥ ስለሚቀሩ ግንኙነቶች 
ይንገሩን (ከታች ይመልከቱ)፡፡ 

የተጠናቀቁ ጎዳናዎች ምንድን ናቸው? 
የተጠናቀቁ ጎዳናዎች የሁሉም ተጠቃሚዎችን ፍላጎት በማመጣጠን እና የሚጋብዙ፣ደህንነታቸው 
የተጠበቀ እና አስደሰሳች ቦታዎችን በመፍጠር ይሰራሉ።ይህ የሚሆነው እንደ ሰፊ የእግረኛ መንገዶች ፣ 
የተጠበቁ የብስክሌት መንገዶች ፣ ትይዩ የመኪና ማቆሚያ ወዘተ  እንዲሁም የጎዳና ላይ ዛፎች ፣ መብራት 
፣ የጥበብ ስራዎች እና  የመሳሰሉ የህብረተሰቡ ፍላጎቶች ለማጣጣም በመሰረተ ልማት ላይ ኢንቬስት 
በማድረግ  ነው ፡፡የመሠረተ ልማት አውታሮች እና የተለያዩ ይዘቶች በአካባቢው ማህበረሰብ እና 
በአካባቢው ፍላጎቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው።  
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ቁልፍ መዳረሻዎች + የገደቦች ካርታ 

በፌይር ፋክስ ካውንቲ ውስጥ በሚራመዱበት፣ ሳይክል በሚነዱበት፣ በሚንሸራተቱበት ወይም 
በሚነዱበት ጊዜ ስላጋጠመዎት ተሞክሮ እና አክቲቭ ጎዙን ወደፈለጉበት ቦታ ለመሄድ፣ ለእንቅስቃሴ፣ 
ወይም ለመዝናናት/ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍእንዲጠቀሙ ወይም እንዳጠቀሙ ስለሚያደርግዎት ሁነቶች 
ይንገሩን፡፡ ከታች ያለው ማጠቃለያ በገጹ ታች ላይ የተቀመጠውን ካርታ በመጠቀም ሃሳብዎትን 
በማጠቃለያ ለመስጠት የሚያስችልዎት ነው፡፡  

• በእግር ፣ብስክሌት፣ሮል ወይም በመጋለብ መሄድ የምፈልግባቸው ቦታዎች 
ስራ, ትምህርት ቤት,ሱቅ, መናፈሻ, ቤተመፃህፍት, ወዘተ 

• ብስክሌት፣ስኩተር  ወይም ሌላ የማይክሮ ተንቀሳቃሽ ለመጠቀም እንቅፋቶች 
የብስክሌት መንገድ አለመኖር፣ፈታኝ መገናኛዎች፣የብስክሌት ማቆሚያ አለመኖር፣ወዘተ 

• ወደ ጋራ መንገድ መዳረሻ እንቅፋት  
የብስክሌት፣የእግረኛ መንገድ፣የመተላለፊያ ግንኙነቶች፣ጥገና፣በቂ መብራት ውስንነት፣ወዘተ 

• ለመራመድ እንቅፋቶች በእግረኛ መንገድ ያለ ክፍተት፣የእግረኛ መሻገርያ እጥረት፣የእግረኛ 
መንገድ ጥራት መጓደል፣ ወዘተ 

• ለመተላለፊያ መዳረሻ እንቅፋቶች የብስክሌት፣የእግረኛ መንገድ፣የመተላለፊያ ግንኙነቶች፣ 
በአውቶቢስ ማቆሚያ ላይ የእግረኛ መሻገሪያዎች፣የመንገድ ላይ መብራቶች፣በአውቶቢስ ማቆሚያ 
ላይ የብስክሌት ማቆሚያ ውስንነት፣ወዘተ 
 
እኚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ:  

1. ወደ ሰፈርዎ ወይም ወደሚፈልጉት አካባቢ ይመልከቱ 

2. ለመጀመር "አስተያየት ይስጡ"ን ይምረጡ 

3. የሚመጣው ክፍት ቦታ ላይ አስተያየት አማራጭ ፎቶ  

4. በሌሎች አስተያየቶች ላይ ይስማሙ ወይም መልስ ይተዉ 

5. የፈለጉትን ያህል ጊዜ ይድገሙ 

 

በቀኝ በላይ በኩል የሚገኘውን የጥያቄ ምልክት በመንካት የትእዛዝ መጠይቁን መልሰው ማየት ይችላሉ፡፡  

ይህንን በመንካት የቁልፍ መዳረሻዎች + የገደቦች ካርታን ይመልከቱ፡  

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c470
4a60820abf5a8595d  

 

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d


 
 
 
 
 
ለአዳዲስ የጉዞ መንገዶች፣ የሳይክል መንገዶች + የተሟሉ መንገዶች ማሻሻያዎች 

ከ1970 ጀምሮ ፣ የተዋቀረ  የጉዞ እና የሳይክል መንገዶችን ለመስራ እና በፌይርፋክስ ካውንቲ ውስጥ 
እንደልብ ለመንቀሳቀስ እና በተጨማሪም ሳቢ የሆኑ የመሬት አቀማመጦችን፣ የጎን መንገድ መብራቶችን 
እና መቀመቻዎችን በመስራት የእግረኛን ምቾት ለመጨመር በፌይር ፋክስ ካውንቲ ውስጥ ጥረት ሲደረግ 
ነበር፡፡  

ከታች ያለው መረጃ አሁን ላይ የታቀደውን የአክቲቭ ትራንፖርት ኔትወርክን ያጠቃልላል እና በገጹ ታች ላይ 
የተቀመጠውን ካርታ በመጠቀም የተለያዩ ሃሳብዎችዎን እንዴት ማጋራት እንደሚችሉ ያሳያል፡፡  

በአሁን ላይ የታቀደ የአክቲቭ ትራንስፖርት ኔትወርክ፡ 

ካርታው የታቀደውን የጉዞ እና የሳይክል ኔትወርክ ከ2014 የባይስክል ማስተር እቅድ እና የ2018 የሀገር 
አቀፍ የጉዞ መንገዶች እቅድ ለመረጃ ጥቅም ብቻ ተብሎ የወጣ ሲሆን የዚህን ኔትወርክ እና የተጠቆሙ 
አገልግሎቶች በቀጣዩ የ ActiveFairfax የትራንስፖርት እቅድ ጊዜ የሚስተካከሉ እና የሚሻሻሉ ነው 
የሚሆነው፡፡ የተዋቀረው እቅድ አሁንም ቢያንስ 5 ጫማ ስፋት ያለውን የጎን መንገድ በሁሉም የካውንቲ 
መንገዶች ውስጥ እንዲኖር እንደሚጠቁም እባክዎ ያስተውሉ፡፡  

• የታቀደ የመንገድ ላይ የሳይክል መንገዶች - የመንገድ ላይ የሳይክል መንገዶች በሳይክል ላይ፣ 
ስኩተሮች ላይ ወይም በትንንሽ መኪናዎች ላይ በካውንቲው ውስጥ የተከለሉ መስመሮችን 
በመንገዶች ላይ ወይም በካውንቲው ውስጥ ባሉ በዙ ዝም ያሉ ሰፈሮች ውስጥ ሰዎች እና 
መኪናዎች እንዲጋሩ ያደርጋል፡፡ 

• የታቀደ ደረቅ መሬት መንገድ - ደረቅ መሬት ያላቸው መንገዶች ሰፊ ሲሆኑ፣ የተጠረጉ 
መንገዶች ከመኪኖች ጋር ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ቦታዎችን ለመራመድ፣ ሳይክል ለመንዳት 
ወይም ለመንሸራተት በተፈጥሮዋዊ ወይም በሌሎች መንገዶች ላይ እንዲኖሩ ያደረጋል፡፡ 

• የታቀደ ለስላሳ መሬት መንገድ - ለስላሳ መሬት ያላቸው መንገዶች ተራራን ለመውጣት እና 
ተራራ ላይ ሳይክል ለመንዳት (ሲፈቀድ) ይጠቅማሉ፡፡ 

• የእንቅስቃሴ ማእከሎች - የእንቅስቃሴ ማእከሎች በካርታው ላይ በ ፈዛዛ ሰማያዊ ቀለም ነው 
የተቀመጡት፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች፣ ልዩ የሆኑ የመሬት አቀማመጦች እና የመብራት እና 
ጥቆማዎች ሊኖራቸው ይችላል፡፡  

በአዳዲስ መሄጃዎች እና የተሟሉ መንገዶች ዙሪያ ሃሳብዎትን ያጋሩን!  

በአዳዲስ የመሄጃ ሃሳቦች ላይ ያልዎትን ሃሳብ ለማጋራት ለእርስዎ ብዙ መንገዶች አሉ፣ ከታች ለተጠቀሰው 
ማሻሻያ:   

• ወደ ታቀደው ኔትዎርክ የተሟላ የጎዳና ማሻሻልን ያክሉ - ይህ የመንገድ አቀማመጥን፣ 
መብራትን፣ ወንበሮችን፣ ወዘተ. ሊያጠቃልል ይችላል፡፡ 



 
 
 
 
 

• በጎዳና ላይ የብስክሌት መንገድ በኔትዎርክ ያክሉ - የሳይክል መንገዶችን፣ የተበረዙ ወይም 
የተከለሉ የሳይክል መንገዶችን እና በጋራ ጥቅም ላይ የሚውሉ የሰፈር ውስጥ መንገዶችን 
ሊያጠቃልል ይችላል፡፡  

• በታቀደው ኔትዎርክ ላይ ለስላሳ ወለል/ተራራ መውጫ መንገድ ያክሉ -  ተራራን 
ለመውጣት የተፍጥሮ መንገዶችን፣ ኢኩዊስቴሪያን እና የተራራ ሳይክል መንጃዎችን ሊያጠቃልል 
ይችላል፡፡  

• ወደ ታቀደው ኔትዎርክ ሻካራ ወለል ወይም የጋራ መንገድ ያክሉ - ይህ የተጠረጉ/የሲሚንቶ 
መንገዶችን በአርንጓዴ ቦታ ወይም በመንገዶች ላይ ሊያጠቃልል ይችላል፡፡ 

እኚህን ቀላል ደረጃዎች ይከተሉ:  

1. ወደ ሰፈርዎ ወይም ወደሚፈልጉት አካባቢ ይመልከቱ 

2. ለመጀመር "አስተያየት ይስጡ"ን ይምረጡ 

3. የሚመጣው ክፍት ቦታ ላይ አስተያየት አማራጭ ፎቶ  

4. በሌሎች አስተያየቶች ላይ ይስማሙ ወይም መልስ ይተዉ 

5. የፈለጉትን ያህል ጊዜ ይድገሙ 

 

በቀኝ በላይ በኩል የሚገኘውን የጥያቄ ምልክት በመንካት የትእዛዝ መጠይቁን መልሰው ማየት 
ይችላሉ፡፡  

ይህንን በመንካት ለአዳዲስ የጉዞ መንገዶች፣ የሳይክል መንገዶች + የተሟሉ መንገዶች ማሻሻያዎች 
ይመልከቱ፡  

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c470
4a60820abf5a8595d    
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