ሬኒየር ቢችን የተሻለ ማድረግ! የተግባር ጥሪ
የተሻሻለዉ የሬኒየር ቢች አካባቢ ዕቅድ
ይህ የተግባር ጥሪ ሰነድ ማህበረሰቡና የከተማዉ አስተዳደር የአካባቢዉን የሥራ ዕቅድ ሲፈጽሙ በየጊዜዉ የሚሻሻል
እንዲሁም የሚቀየር ሰነድ ነዉ። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በዕቅዱ ዉስጥ ካሉት ቅድሚያ የተሰጣቸዉ ናቸዉ።
ሬኒየር ቢች በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ሊተገብራቸዉ የሚችሉትን ተግባራት ይወክላሉ።
የሬኒየር ቢች አካባቢ ከ60 በላይ ቌንቌ ተናጋሪ ለሆኑ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የመጡ ሰዎች መኖሪያ ነዉ።
ከየትኛዉም የሲያትል አካባቢ የበለጠ ስደተኞች እና ተፈናቃዮች በዚህ ቦታ ይኖራሉ፤ ጥቁር አፍሪካን
አሜሪካዊያንም የሬነር ቢችን ለመኖሪያነት መርጠዋል። የተለያዩ የገቢ ማግኛ ዘዴዎች አካባቢዉን እንዲጠናከር
ይረዱታል። የንገድ ሱቆች ከተለያዩ የአለም ክፍሎች የመጡ እቃዎችን ይሽጣሉ፤ መናፈሻዎች እና መጠለያዎች
የዋሽንግተን ሃይቅ ዳርቻን አስውበዋል፤የመንገዶች የኮረብታዎች እና የትናንሽ ወንዞች የተፈጥሮ ዉበት
ያስቃናሉ። አካባቢዉ የባቡር ጣቢያ፣ቤተ መጻህፍት እና ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉት።
ለሁሉም የሚሆን የመኖሪያ ስፍራ– የሬኒየር ቢች የወደፊትም ሆኑ አዲሰ ነዋሪዎች ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ጤናማ
እና የገቢ አቅምን ያገናዘበ የመኖሪያ ቤት ፣የመጓጓዣ አገልግሎት እና የተለያዩ የገበያ ማዕከላት ያሉት ይሆናል፡፡
ተግባር 1/ምሳሌ/ ለሁሉም መኖሪያ የሚሆን እና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገዛ መኖሪያ ቤት፦ ከቦታ ቦታ ፍልሰትን
ለመቀነስ እንዲሁም ሚዛኑን የጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር ለሁሉም ዓይነት የገቢ መጠን
የሚሆን፣ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ ጤናማ እና ተመጣጣኝ ወጪን የሚጠይቅ የተለያዩ
የመኖሪያ ቤት አማራጮችን መፍጠር እና ማጠናከር፡፡
ተግባር 2 /ምሳሌ/፦ ጠንካራ እና ዘላቂ ባህላዊ የመገበያያ መዳረሻዎችን በሳወዝ ሮዝ
መንገድ፣ በ57 ኛው ሳውዝ ጐዳና፤ በሬንተን ጐዳና እና ሄንደርሰን መመስረት፡፡
እነዚህ ቦታዎች ለማህበረሰቡ የተለየ ጥቅም ያላቸዉ ሲሆኑ ለተለያዩ ባህላዊ
ማህበረሰቦች እቃዎችንና አገልግሎቶችን ያቀርባሉ፡፡ ለፍልሰትም የተጋለጡ ናቸው፡፡
የንግድ ባለቤቶች፣ ማህበረሰቡና የመንግሰት ተቋማት አብረው በመስራት እነዚህን
ስፍራዎች ጠንካራና ዘላቂ እንዲሆኑ ያደርጋሉ።
ተግባር 3/ምሳሌ/፦ ጐብኚዎች እንዲሁም ነዋሪዎች የአካባቢያችንን የተሰባጠረ ህይወት በተግባር ለማየት
እንዲቻላቸው የባቡር ጣቢያውን ከላይኛው ሬኒየር ቢች እና ከሶስቱ የንግድ /ባህል/ መደረሻዎች ጋር
የሚያገናኝ የሙከራ መጓጓዣ መኪና ወይም የማገናኛ መንገድ መዘርጋት።
ተግባር 4 /ምሳሌ/፦ ለተማሪዎች ደህንነት አስጊ ያልሆነ፣ በቅናሽ ዋጋ ና ሰዓቱን ጠብቆ የሚንቀሳቀስ
የመጓጓዣ አገልግሎተን ማሻሻል።
የዕድሜ ልክ የዕውቀት መገበያያ– የሬኒየር ቢች ለሁሉም ነዋሪዎች እስከ 5000 ለሚደርሱ መደበኛ እና
መደበኛ ያልሆነ ትምህርት የመስጠት አቅም ያላቸው የሕዝብ እና የግል የትምህርት ተቋማት አሉት። የሬኒየር
ቢች በሀገሪቱዋ እጅግ በጣም ተሰባጥሮ የሚገኘው ክልል ውስጥ መገኘቱ ነዋሪዎቹ አስገራሚ
የሆነ የባህል ሀብታም ናቸው፡፡ ማህበረሰቡ ወደየትምህርት ቤቶች እንዲቀላቀል
ማድረግ ትምህርት ቤቶችንም አካባቢውን የሳድጋል/ያበለጽጋል፡፡
ተግባር 1/ምሳሌ/ ውጤታማ ትምህርት ለሁሉም ልጆች፦ የሬኒየር ቢች
ልጆች ብሩህ የሆነ መጪ ዘመን እንዲኖራቸው ለማስቻል ወላጆች፣ የወጣት
መርሐግብሮች፣ የማህበረሰብ የባህል እና የእምነት ድርጅቶች አንድ ላይ
ለመተግበር ይሰራሉ፡፡
ተግባር 2 /ምሣሌ/ የጋራ የሆነ የተለያዩ ባህሎችን የያዘ ማዕከል መፍጠር፦ ባህላዊ
ድርጅቶች በባህል ድንበር ሳይወሰኑ የተለያየ አገልግሎቶችን የሚሰጡበት እና
ችግሮቻቸውን የሚወያዩበት፡፡ ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች/ ከልጅ እስከ አዋቂ/
ወጥተው ባህሎቻቸውን የሚያሳዩበት፤ ከተሰጣቸው የማንነት መለያ አልፈው
ራሳቸውን የሚያጠናክሩበት እና የሚያስተዋውቁበት ነው፡፡
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ሬኒየር ቢችን የተሻለ ማድረግ! የተግባር ጥሪ
የተሻሻለዉ የሬኒየር ቢች አካባቢ ዕቅድ
ምግብን ለጤናማነት ማምረት፦ የሬኒየር ቢች የከተማ እርሻ ስራን ከአነስተኛ አምራቶች ጋር ለማጣመር የምግብ
እና የእርሻ ምርቶችን የያዘ ማዕከል ለመሆን የተለየ እድል አለዉ።
ተግባር 1 /እየተሰራበት ያለ/፦ የሬኒየር ቢች ከተማ እርሻ እና የረግረግ ቦታዎች ጥናት በአትላንቲክ ከተማ
ጥብቅ የእርሻ ክልል ውስጥ ከ10 ኤከረሰ (4 ሄክታር) የበለጠ ቦታ መኖሩ ምግብ ለማምረት፣ ተፈጥሮዓዊ
የአትክልት አስተዳደግ ትምህርት ለመስጠት፣ የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችን ለማዘጋጀት፣
ልምድ ለመለዋወጥ፣ ለወጣቶች የመማሪያ ቦታ እንዲሁም የተቀጣሪነት ስለጠና
ለመስጠት ዕድል ይፈጥራል፡፡
ተግባር 2 ምግብ ስራን ይፈጥራል እንዲሁም ሰዎችን እርስ በርስ ያገናኛል፦
ስራን ሊፈጥር የሚችል እና የብዙ ባህሎች የምግብ አዘገጃጀት ባለቤት
መሆናችንን የሚያሳይ የተለየ የምግብ ማከፋፈያ ዘዴ ማዘጋጀት፡፡ የአካባቢው
ነዋሪዎች ስለምግብ አመራረት፣ አመጣጥ እና የአመጋገብ ስርዓት ይማራሉ፡፡
አዳዲስ ስራዎች እንዲሁም የተላያዩ የምግብ አይነቶች!
ተግባር 3 የሬኒየር ቢች ለወደፊት ምጣኔ ሀብት የሚሆን የሰብል ምርት ማሻሻያ ማዕከል ነው፦ ይህን መሻሻል
ለመደገፍ የአነስተኛ አምራቶች ክልል በማርቲን ሉተር ኪንግ ሳውዝ መንገድ ከባቡሩ መጓጓዣ ጋር ተጣምሮ
እንዲሁም የአይ 5 መኖር አካባቢዉን ተመራጭ ቦታ ያደርገዋል፡፡
ደህንነቱን የጠበቀ የተዋበ ስፍራ፦ አካባቢውን በጽዳትና በውበት ማጠንከር ያለውን የህዝብ እንቅስቃሴ በ72%
ይጨምራል። ሁላችንም አንድ ላይ ወደየአካባቢው ወጥተን ስንቀሳቀስ እርስ በእርሳችን እንተዋወቃለን፡፡ ይህ
የተግባር ዕቅድ መሻሻል የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ላይ ለምሳሌ የመንገድ ላይ መብራቶች፣ የመንገድ ማቋረጫ
መስመሮች እንዲሁም በአካባቢው ስነ ጥበብ ላይ ይሰራል፡፡ እነዚህ ጥረቶች ከአካባቢው የደህንነት ዕቅድ ጋር
በአንድ ላይ ይሰራባቸዋል፡፡
ተግባር 1 / እየተሰራበት ያለ/ የድንጋይ ላይ መረጃዎች፦ የሬኒየር ቢችን
በእግር ሲጐበኙ ስለአካባቢው የቀድሞ ታሪክ፣ አፈታሪክ እንዲሁም አሁን
ስላሉት ቦታዎች ይገልፃል፡፡ በተጨማሪም የአካባቢው ነዋሪዎች
ስፍራቸውን የበለጠ ለማሳደግ መከተል ስላለባቸው ሃላፊነቶች ይገልፃል፡፡
ተግባር 2 /ምሳሌ/፦ ሁሉንም የአካባቢያችንን የህዝብ የደህንነት
አስጠባቂዎች አንድ ላይ በማቀናጀት በሬኒየር ቢች አጠቃላይ
የማህበረሰብ ዕቅድ በመፍጠር ወንጀልን 2ዐ በመቶ መቀነስ፡፡
ተግባር 3 /ምሳሌ/፦ በሲያትል ከተማ ውስጥ ያለውን የፈቃድ ሂደት
በማቃለል ዘመናዊ የህንፃ እና የመስክ ግንባታ ስራዎች ቀጣይነት እንዲኖራቸው
ማበረታት፡፡

ለበለጠ መረጃ
በሬኒየር ቢች የአካባቢ ዕቅድ ላይ:
http://www.seattle.gov/neighborhoods/npi/plans.htm (የእርስዎን አካባቢ ይምረጡ)
በሬኒየር ቢች የአካባቢ ዕቅድ ማሻሻያ ላይ
http://www.seattle.gov/dpd/Planning?Neighborhood Planning/NeighborhoodPlanUpdates/default.asp
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