የአውቶብስ
ማጓጓዣ ማበልፀጊያ ፕሮጀክት...
የአውቶብስ አገልግሎት እና የአውቶብስ
አሽከርካሪዎችን ሚና በግልጽ የሚያስቀምጥ
የመንቀሳቀሻ ስትራቴጂ ያቀርባል፣ ፈጠራን
ያሳድጋል፣ ስለ ወደፊቱ በልበሙሉነት ያስባል፣ እና
እዛ የሚደርስበትን ፍኖተ ካርታ ያዘጋጃል።

... አውቶብስ እንዴት እንደዚህ እንደሚያደር ያስቀምጣል፦
 ምርጥ አገልግሎት እና ለሁሉም ተጓዦች ከፍተኛ-ጥራት ያለው የደንበኛ
ተሞክሮ ይሰጣል

 በፍጥነት የሚቀየሩ ቴክኖሎጂዎችን እና አማራጮችን ከግምት ውስጥ
ያስገባል

 የእኛን የትራንስፖርት ግብዓቶች የበለጠ ይጠቀማል

የአውቶብስ ማጓጓዣ ማበልፀጊያ ፕሮጀክት ምን ማለት ነው?
የዋሽንግተን አካባቢ የክልሉን እንቅስቃሴ የሚያሳይ አዋጪ የሆነ የትራንስፖርት ንግድ ሞዴል እና በክልል ውስጥ የአውቶብሶችን የረዥም ጊዜ ዕቅድ መንደፍ ያስፈልገዋል።
ይሄ ጥረት ለደንበኞች አገልግሎቶችን የማሻሻያ፣ ለስርዓቱን ፈንድ የማሰባሰቢያ የተሻለ መንገድ የሚዘጋጅበት፣ ለክልሉ የትራንዚት ኤጀንሲዎች እና ለአውራ ጎዳና
ተጠቃሚዎች ግልጽ የሆነ ሚና የሚፈጠርበት፣ እና በጣም በፍጥነት የሚቀያየር ነባራዊ ሁኔታ ላይ አገልግሎት አቅራቢዎቹ እንዲሸጋገሩ የማድረጊያ ዕድል ነው። በተለይ፣ ይሄ
ፕሮጀክት የሚከተሉትን ጥያቄዎችን ይመልሳል፦

በክልል ውስጥ
የአውቶብስ ሚና
ምንድን ነው?

ሜትሮ አውቶብሶች ምን
ዓይነት አገልግሎቶች
መስጠት አለባቸው?

አውቶብስ ላይ የክልል
ቁርጠኝነት ምንድን ነው?

WMATA ማቅረብ ያለበት የክልል
የንግድ ተግባራት ምንድን ናቸው?

ምን ዓይነት የክልል
መዋቅሮች ያስፈልጋሉ?

የፕሮጀክቱ ሂደት ምንድን ነው?
1

2

የስርዓቱን የአሁኑን አቋም
ተመልከቱ

ተግዳሮቶችን ለይ እና
የስትራቴጂ አቅጣጫዎችን
አስቀምጥ

ማን ነው የሚያስተዳድረው?
ማነው ፈንድ የሚያደርገው?
አገልግሎቶችን ማን ይጠቀማሉ?
ተሞክሮው ምንድን ነው?
ማን አገልግሎቱን ሊያገኝ ይችላል?
ስርዓቱ እንዴት እየሰራ ነው?

ለአውቶብስ በክልሉ ውስጥ ዋና
ስትራቴጂ ውስጥ ከግምት ውስጥ
የሚገቡ ነገሮችን ለይ እና ክልሉ የት
ላይ ማረፍ እንዳለበት የባለድርሻ
አካልትን አስተያየት ተረዳ

ሴፕቴምበር 2018

3

በልግ 2018

4

5

ረቂቅ ስትራቴጂ ንደፍ

የመጨረሻ ስትራቴጂ ላይ
አዛምድ

የ 10-ዓመት ፍኖተ
ካርታ አዘጋጅ

የቁልፍ ወጪዎች እና
ጥቅማጥቅሞችን ከፍተኛ አረዳድን
ጨምሮ፣ ረቂቅ ስትራቴጂ
ለማዘጋጀት ትኩረት አዘል ትንታኔ
አድርግ

ስትራቴጅን በድጋሚ አጥራ እና
የሚጠበቁ ውጤቶችን ትንታኔ
ስጥ

የስትራቴጂ ራዕይ
የሚከተለው ዓመት
ላይ ለማሳካት መወሰድ
ያለባቸውን እርምጃዎች
ለይ፦
1 ዓመት
3 ዓመት
5 ዓመት
10 ዓመት

ፀደይ 2019

የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ

በጋ 2019

በልግ 2019

አውቶብሱን እየነዳ ያለው ማነው?
ፕሮጀክቱ ለውሳኔ አሰጣጥ የሚመች የኮሚቴ መዋቅር ያካትታል፦
WMATA የአመራር ቡድን

መሪ ኮሚቴ ዋና ሥራ አስፈፃሚ

በሜትሮ ውስጥ ያሉ ውሳኔ ሰጪዎችን ድርጅቶችን እና እንቅስቃሴዎችን
የሚነኩ ግምገማዎችን ያስተዳድራሉ።

ዕውቅና የተሰጣቸው አመራሮች ከስትራቴጂ ማዘጋጀት ላይ የሚሳተፉት
የፖሊቲካ አደጋ እና ለክልሉ የሚሰጠውን ጥቅም ያስተዳድራሉ።

 ፒኤም (ፕሮጀክት ማናጀር) የዕቅድ ዝግጅት ቢሮ
 የአውቶብስ ዕቅድ
 አፈፃፀም
 ግንኙነት ቢሮ
 ዋና የሥራ መኮንንኖች

 የትራንስፖርት የአስተሳሰብ መሪዎች
 የንግድ ተቋማት መሪዎች
 የክልል ተሟጋቾች
 የሠራተኞች ተወካዩች

WMATA
የአመራር ቡድን

መሪ ኮሚቴ
ዋና ሥራ
አስፈፃሚ

ቴክኒካል ቡድን ስትራቴጂ
አማካሪ ፖኔል

ቴክኒካል ቡድን

ስትራቴጂ አማካሪ ፖኔል

በተለያዩ ሙያ ብቃት ያለቸው የሜትሮና የአካባቢ ከፍተኛ የመገናኛ ሠራተኞች
የሚከናወን የቴክኒክና የገንዘብ ትንታኔ መገምገም።

ልምድ ያላቸው ሠራተኞች እና የተመደቡ ዓባላት ዋና የሥራ ምርቶችን
ይገመግማሉ እና አማካሪ ቡድኑን ያማክራሉ።

 ከዕቅድ፣ አውቶብስ እና አፈፃፀም ልዩ ባለሙያተኞች
 ከእያንዳንዱ መስተዳድር ላይ ልምድ ያላቸው የትራንዚት ሠራተኞች

 ትራንስፖርት እና ትራንዚት አስተዳዳሪዎች
 የዜጎች ተወካዮች
 የኦፕሬሽን ተወካዩች
 የሠራተኞች ተወካዩች
 ትራንዚት ተሟጋቾች

ከማን ሰምተናል?

እስካሁን-ድረስ*፣ ፕሮጀክቱ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ፣ ሰፊ የሆነ የሕዝብ ተደራሽነት እና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ አለው፦
 6 የመሪ ኮሚቴ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ስብሰባዎች
 ከመላው ሕዝብ 5,679 የዳሰሳ ጥናት ምላሾችን
 13 ሜትሮባስ ክፍል ተሳትፎ ዝግጅቶች
 የመጀመሪያ ስብሰባ ከ 140+ ተሳታፊዎች ጋር
 5 WMATA የአመራር ቡድን
 10 የተለያዩ ኤጀንሲዎች ላይ በማህበራዊ ሚዲያ
ላይ 93 መልዕክት ማስተላለፎች
 ከ 40 ባለድርሻ አካላት ጋር ቃለ መጠይቆች
 3 የቴክኒክ ቡድን ስብሰባዎች
 20 የሕዝብ ብቅ-ባይ ዝግጅቶች
 1 ስትራቴጂ አማካሪ ፖኔል ስብሰባ

የመጀመሪያ ስብሰባዎች

የማህበረሰብ ብቅ ባዮች

መሪ ኮሚቴ ዋና ሥራ አስፈፃሚ

* ከጃንዋሪ 2019 ጀምሮ

ሕዝቡ ምን እያለ ነው?
የአውቶብስ ሽግግር ማጓጓዣ ማበልፀጊያ ፕሮጀክት የሕዝብ እንቅስቃሴ የዳሰሳ ጥናት በሴፕቴምበር እና ኖቬምበር 2018 መካከል ላይ ተደርጎ በድረ
ገጽ ላይ ተሳትፎ እና በመላው ክልል ውስጥ የማህበረሰብ ዝግጅቶችን በማድረግ 5,679 ምላሾች ተቀብሏል።
ለአውቶብስ አገልግሎት ስለ ከፍተኛ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮችን*
ላይ ጠንካራ የጋራ መግባባቶች ነበሩ! ምላሽ ሰጪዎቹ በጋራ 60 በመቶ
የሚያክለውን ቅድሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮች እዚህ ላይ ሰጥተዋል፦
 በጣም ተደጋጋሚ አገልግሎት
23%

 የበለጠ አስተማማኝ እና ፈጣን አገልግሎት
 የበለጡ ቀጥተኛ አውቶብሶች እና ጥቂት ሽግግሮች።

ሦስቱ ዋና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች – ተደጋጋሚ አገልግሎቶች፣
አስተማማኝ እና ፈጣን አገልግሎት፣ እና ተጨማሪ ቀጥተኛ አውቶብሶች
– በተደጋጋሚ ሊሚያዘወትሩ ተሳፋሪዎች እና ተሳፋሪ ላልሆኑ
ለሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው።

ተጨማሪ ተደጋጋሚ አገልግሎቶች
የበለጠ አስተማማኝ እና ፈጣን አገልግሎት
20%

የበለጡ ቀጥተኛ አውቶብሶች እና ጥቂት ሽግግሮች
16%

ተጨማሪ የሥራ ሰዓት

10%
10%

አዋጭ ክፍያዎች
ደህንነቱ የተጠበቀ፣ የበለጠ አስተማማኝ አውቶብሶች እና የአውቶብስ ማቆሚያ

8%

ለመረጃ ወይም ክፍያ የተሻሉ መተግበሪያዎች

7%
5%

አነስተኛ ግራ የሚያጋባ ስርዓት

*ምላሽ ሰጪዎቹ በምርጫቸው መሰረት ስምንት የተለያዩ የማሻሻያ ዓይነት ምድቦች ላይ በመላ ምት በተጠቀመጡ 20 ሳንቲሞች በጀት ውስጥ “ሳንቲሞች” በመመደብ የአካባቢው አውቶብስ አገልግሎት ቅድሚያ እንዲሰጡ
ማሻሻያ እንዲያቀርቡ ተጠይቀው ነበር።

