
 
 
  
 
 
 
ከ ActiveFairfax የትራንስፖርት እቅድ ፕሮጀክት ቡድን ጋር ይተዋወቁ 

 

ክሪስ ዌልስ, የአሳታፊ ትራንስፖርት ፕሮግራም ሃላፊ, 

 Chris.Wells@fairfaxcounty.gov 

ክሪስ በፌርፋክስ ካውንቲ ውስጥ አሳታፊ የትራንስፖርት መርሃግብርን 
ይቆጣጠራል። ከውሻው ጋር ረጅም ሰዓታት በእግር መጓዝ ያስደስተዋል። 

 

 

 

ኒኮል ዊናንድስ, የአሳታፊ ትራንስፖርት እቅድ አውጪ , 
Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov  

ኒኮል በዋነኝነት የምትሠራው በረጅም ርቀት አሳታፊ የመጓጓዣ እቅድ 
እና መሠረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ ነው ፡፡ በሬስቶን ውስጥ በሚገኙት 
መንገዶች ከቤተሰቧ ጋር በእግር መጓዝ እና ብስክሌት መንዳት 
ያስደስታታል።  

 

 

 

 

ላውረን ዴልማር, የአሳታፊ ትራንስፖርት መሃንዲስ, 
Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov 

ላውረን በእግረኞች እና በብስክሌት ደህንነት ላይ የተካነች የአሳታፊ 
ትራንስፖርት መሐንዲስ ናት ፡፡ ብዙውን ጊዜ ልጆችዋን  ብስክሌቶች 
ላይ እያጫወተች ልትገኝ ትችላለች፡፡  
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የ “ActiveFairfax” ትራንስፖርት እቅድ አጠቃላይ እይታ 

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 ፡፡ ዕቅዱ በሁለት ደረጃዎች የተከፈለ ሲሆን ከአካባቢው ከአጋሮች ጋር በመተባበር የ ActiveFairfax 
ትራንስፖርት ዕቅድ  

• ደረጃ አንድ (በሂደት ላይ):  
o በፌርፋክስ ካውንቲ ውስጥ የወደፊቱን አሳታፊ መጓጓዣን ለመቅረጽ ራዕይን ያዘጋጁ 
o የቀደመውን አሳታፊ የትራንስፖርት እቅድ ጥረቶችን በቀላሉ ለማዋሃድ እና አፈፃፀምን 

ለመከታተል ወደ አንድ የተቀናጀ ሰነድ ያጠናክሩ 
o አሁን ያሉትን ሁኔታዎች በጤና ፣ በፍትሃዊነት ፣ በፍላጎት እና በደህንነት መነፅር ይገንዘቡ; 
o  በጣም ተጋላጭ ለሆኑት የትራንስፖርት ተጠቃሚዎቻችን ደህንነትን ለማሻሻል ግልጽ መመሪያን 

ያቅርቡ; እና የፌርፋክስ ካውንቲ አጠቃላይ እቅድን ለማሻሻል የዕቅድ ሂደቱን ይጀምሩ 
• ደረጃ ሁለት (የ2021 በጋ) 

o ሰዎችን ከሚኖሩበት፣ከሚሰርበት፣ከሚዝናኑበት፣ከሚማሩበት ቦታ በቀላሉ ማገናኘት 
የሚችል ለአኗኗር ምቹ የሆነ የመንገዶችን ንድፍ መቅረፅ;  

o ሰላማዊ፣ምቹ እና የተቀናጀ የአሳታፊ ትራንስፖርት ግልጋሎቶች (የጋራ መንገዶች፣
የብስክሌት መንገድ እና የእግረኛ መንገድ)በሁሉም እድሜ ክልል ለሚገኙ፣በማንኛውም 
ስራ የተስማሩ፣ለአካል ጉዳተኞች;   

o ፍትሃዊ ፣ ግልጽ እና ሊደረስበት የሚችል የአተገባበር ስትራቴጂ ለማዘጋጀት በፌርፋክስ ካውንቲ 
ውስጥ አሳሳፊ የትራንስፖርት ተቋማት ኢንቬስትሜንት ቅድሚያ ይስጡ  

 
• በሁለቱም ደረጃዎች ያለ ተሳትፎ:  

o የአካባቢው ነዋሪዎች የትራንስፖርት ፍላጎትን ለመረዳት የሚያስችሉ የተለያዩ ጥረቶች እና 
አሳታፊ እንቅስቃሴዎችን ማቅረብ 

o ተሳታፊዎች ሀሳቦቻቸውን እንዲካፈሉ ፣ የ “ActiveFairfax” ትራንስፖርት ዕቅድ ልማት 
እንዲደግፉ እና ዕቅዱ ልዩ አመለካከቶችን እንዲወክል ለማስቻል የፍትሃዊነት አማካሪ እና የወጣት 
አማካሪ ኮሚቴ ስብሰባዎችን ማመቻቸት፡፡ 

 



ሃሳቦን ያጋሩን! 

ለዚህ የእቅድ ጥረት ስኬታማነት የህብረተሰቡ አስተያየት ወሳኝ ነው፡፡ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን! ዛሬ 
እርስዎ እንዲሳተፉበት ሶስት (3) መንገዶች አሉ (የህብረተሰቡ አስተያየት እስከ ግንቦት 1 ቀን 2021 
ተቀባይነት አለው።) 

• የዳሰሳ ጥናት ይውሰዱ: ለመዝናናት ወይም ወደ አሰቡበት ለመድረስ - በአሁኑ ጊዜ ኣሳታፊ
መጓጓዣን እንዴት እንደሚጠቀሙ እንድንገነዘብ ይርዱን እናም ለወደፊቱ በፌርፋክስ ካውንቲ
ውስጥ አሳታፊ መጓጓዣ ላይ ሀሳብዎን ያጋሩ

• ሀሳቦችዎን ይቅረጹ: በእግር መንገድ እና በብስክሌት መድረሻዎች ፣ በአሳታፊ ትራንስፖርት ላይ
እንቅፋቶች እና በእንቅስቃሴ መጓጓዣ ኔትዎርክ ውስጥ የጎደሉ አገናኞችን በተመለከተ በሁለት
ካርታዎች ላይ መረጃ ይጨምሩ ፡፡

• ሃሳቦን ያጋሩ: ለአሳታፊ ትራንስፖርት ቡድን ለጥያቄ እና አስተያይት
በactivefairfax@fairfaxcounty.gov ኢሜል ያርጉላችው ወይም በ 877-5600, TTY 711
ይደውሉ

የ“ActiveFairfax” ትራንስፖርት እቅድ በሚዘጋጅበት ጊዜ ተከታታይ የማህበረሰብ ስብሰባዎች 
እና የተሳትፎ እድሎች መርሃግብር ይደረጋል። ስለ ወደፈት እድሎች መረጃ ለማግኘት: 

• የ“ActiveFairfax” ትራንስፖርት እቅድ ድረገፅን ይጎብኙ
www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike-walk/activefairfax.

• የFCDOT አሳታፊ ትራንስፖርት ቡድን በactivefairfax@fairfaxcounty.gov ያግኟቸዋል ወይም
በ703-877-5600, TTY 711 ይደውሉ.

• FCDOT በፌስቡክ ይከተሉ @FFXTransportation እና ፌይርፋክስ ካውንቲ ትራንስፖርት
መልእክት ይመዝገቡ ወይም በኢሜል www.fairfaxcounty.gov/alerts.

ስልታዊ የደህንነት ፕሮግራም መፍጠር 

ስልታዊ የደህንነት ፕሮግራም የበለጠ ተጋላጭ ለሆኑ የመንገድ ተጠቃሚዎች የደህንነት ጎዳናዎችን 
መስራት የካውንቲ የረጅም ጊዜ ቁርጠኝነት ጅማሬ ነው።ፕሮግራሙ በፌይርፋክስ ካውንቲ ውስጥ 
በትራፊክ አደጋ ምክንያት ሞት እና ከባድ ጉዳቶችን ማሻሻያ ለማድረግ እና ለማስወገድ በሚቀጥሉት ሶስት 
አመታት ውስጥ ቁልፍ ደረጃዎችን ይይዛል። እቅዱ የሚዘጋጀው በበርካታ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ በመላ 
ካውንቲ ስታፍ፣ከማህበረሰብ ባለድርሻ አካላት፣ ከአጋር ኤጀንሲዎች እና ከህዝቡ ከፍተኛ ግብዓት እና 
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መመሪያ ጋር ነው። የፕሮጀክቱ ቡድን የሚከተሉትን ጉዳዮች ዎች የሚሸፍን አጠቃላይ የድርጊት 
ሰንጠረዡን ለማዘጋጀት በሂደት ላይ ይገኛል። 

 

• የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲዎች 
• የመንገድ ዲዛይን 
• የትራፊክ ምህንድስና 
• የተሟላ የጎዳና ፖሊሲዎች 
• የገንዘብ ድጋፍ 

 


