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የማህበረሰብ ስምምነት ክፍለጊዜ #1

የ Takoma Park ከተማ
ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

የቀረበው በ፡

የ Takoma Park ከተማ
ጆ ሙርማን - Bloom Planning
ቤን ማሎኒ - FLO Analytics

ሐሙስ፣ ኦክቶበር 21 2021



ወደ 2021 
ዲስትሪክት ዳግም
ምደባ የማህበረሰብ
ስምምነት ክፍለ ጊዜ
#1 እንኳን በደህና

መጡ!

ከመጀመራችን በፊት፡

• በ Zoom መገለጫዎ ላይ
ስምዎን እና የምክርቤቱን ዋርድ
ስም ያስገቡ (በላይኛው ቀኝ ጥግ
ላይ ያሉትን ሶስት ነጥቦች ጠቅ
ያድርጉ እና “rename” 
የሚለውን ይምረጡ)።

• በ ቻት ላይ ለሚከተለው ጥያቄ
አጭር መልስ ያስገቡ Takoma 
Park ውስጠ ባለዎ ሰፈርዎ
በጣም የሚወዱት ነገር ምንድን
ነው?
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መግቢያዎች

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

ጆ ሙርማን
Bloom Planning
የክፍለጊዜ አስተባባሪ

ቤን ማሎኒ
FLO Analytics
ከፍተኛ ተንታኝ

ጄሲ አናpent
የታኮማ ፓርክ ከተማ
የከተማ ጸሐፊ
jessie@takomaparkmd.gov

ሮዛሊንድ ግሪግቢ
የታኮማ ፓርክ ከተማ
የማህበረሰብ ልማት ሥራ አስኪያጅ |
የእቅድ እና ልማት አገልግሎቶች
rosalindg@takomaparkmd.gov

ዳን ኃይሎች
የታኮማ ፓርክ ከተማ
የህዝብ አስተዳደር ስፔሻሊስት
danielp@takomaparkmd.gov

ዶና ራይት
የታኮማ ፓርክ ከተማ
የግንኙነት ሥራ አስኪያጅ
donnaw@takomaparkmd.gov

የታኮማ ፓርክ ከተማ ሠራተኞች



የክፍለጊዜ ግቦች - ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ያከናውናሉ፡

1. እውቀት መገንባት 2. ለሂደቱ መረጃ መስጠት 3. ግብአት ማጋራት

ዲስትሪክት ዳግም 
ምደባ ምንድን ነው? 
ፋይዳው ምንድን ነው 
እንዲሁም የሚሰራው 
እንዴት ነው?

ዲስትሪክት ዳግም 
ምደባ ዳሰሳ 

እና/ወይም ናሙና 
ካርታ ከክፍለ 
ጊዜው በኋላ 
ያስገቡ።

በዚህ ሂደት ውስጥ 
ከግምት ውስጥ 
መግባት ያለባቸው 
በጣም አስፈላጊ 
የሆኑት ቡድኖች፣ 
ክፍሎች እና ቦታዎች 
የትኞቹ ናቸው?
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የክፍለ ጊዜ መስተጋብሮች የተለመዱ አካሄዶች

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

•እርስ በእርስርስ፣ የጊዜ ማእቀፎቻችንን እና የጋራ የአየር
ጊዜያችንን ያክብሩ።

•በመማር እና መፍትሄ በመፍጠር አቋም ላይ ይሁኑ እንዲሁም
ሁላችንም በዚህ ውስጥ በጋራ እንዳለን ይወቁ።

•“ይቅርታ አልሰማሁም…” ወይም “ምን እያደረግን እንደሆነ
አንድ ሰው ሊያብራራልኝ ይችላል…” ለማለት አይፍሩ

•ሰብአዊነትን ይፍቀዱ (ቤተሰብ፣ የክፍል ጓደኞች፣ ጸጉራም
የስራ አጋሮች)

•ይህ ሂደት እንደሆነ ያስታውሱ፡ አንዳንድ ጊዜ ከመልሶች ይል
ብቁ ጥያቄዎች ያሉን ሲሆን ውሳኔዎችም አልተወሰኑም።



አጀንዳ
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ሰአት ርእስ

7:00 – 7:10 መክፈቻ እና መግቢያዎች

7:10 – 7:45 ዲስትሪክት ዳግም ምደባ አጠቃላይ እይታ

7:45 – 8:25 የእርስዎ ግብአት  ትኩረት የሚደረግባቸው ማህበረሰቦች

8:25 – 8:45 ጥያቄ እና መልስ ከከተማ ባለስልጣናት እና FLO Analytics ጋር

8:45 – 9:00 መዝጊያ እና ወሳኝ ቀጣይ እርምጃዎች



ዲስትሪክት ዳግም ምደባ አጠቃላይ እይታ

ምንድን ነው?
በእያንዳንዱ 10 አመት፣ ከ U.S ህዝብ ቆጠራ በኋላ የ Takoma 
Park ከተማ የከተማ ምክር ቤት ዋርዶችን ድንበሮች እንደገና መከለል
አለበት። በአካባቢያዊ እና ፌደራል ህጎች መሰረት እነዚህ ድንበሮች
በህዝብ ብዛት ሚዛናዊ መሆን አለባቸው።

ይህ አስፈላጊ የሆነው ለምንድን ነው?
የዋርድ ደንበሮች ስፍራ የትኞቹ መራጮች ለየትኛው የምክር ቤት
አባል እንደሚመርጡ ስለሚወስን ነው። መስመሮቹን መለወጥ
የዋርዱን ምክር ቤት አባል ማንነት፣ መሰጠት እና የፖለቲካ ቅድሚያ
የሚሰጣቸው ጉዳዮች ሊለውጥ ይችላል።



የ Takoma Park ዲስትሪክት ዳግም ምደባ የጊዜ መስመር
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ምክር ቤት ምርጫ 
የሚያደርገው በ 
ረቂቅ ስምምነት

9/29/21
የከተማ ምክር ቤት
ስብሰባ #1

ቅድመካርታ ስብሰባ
6:00pm
9/22/21

ዲስትሪክት ዳግም 
ምደባ

ስምምነት የፖርታል 
ማስፈንጠር 

9/22

የምክር ቤቱ ክለሳ
ረቂቅ ስምምነት

9/22/21

የማስፈንጠር 
ሁኔታ
ሞዴል
መሳሪያ
10/8/21

የማህበረሰብ ስምምነት
ስብሰባ # 1
10/21/2021

የማህበረሰብ 
ስምምነት

ስብሰባ #2
ዲሴ 2021

የከተማ ምክር ቤት
ስብሰባ #2

የመጀመሪያ አማራጮች
11/10/21

የመዘጋት ሁኔታ
ሞዴል
መሳሪያ
ዲሴ 2021

የከተማ ምክር ቤት
ስብሰባ #3 እና
ህዝባዊ ችሎት፡

ተቀባይነት ያገኘ ምርጫ
ማቅረብ
ጃን 2022

ኦክቶበር ኖቬምበር ዲሴምበር ጃንዋሪ
ጃንዋሪ



ዲስትሪክት ዳግም ምደባ መመሪያዎች

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

1. ዲስትሪክቶች “በህዝብ ብዛት ሚዛናዊ” መሆን አለባቸው

2. ዲስትሪክቶች የሚነካኩ መሆን አለባቸው

3. ዲስትሪክት ዳግም ምደባ መካሄድ ያለበት ሁሉንም አካበቢያዊ እና ክልላዊ እንዲሁም የፌደራል

ህጎች በማክበር ሲሆን ይህም የ ፌደራል Voting Rights Act (1965) መሆን አለበት

4. ዲስትሪክቶች ጥበቃ የሚደረግለትን ክፍል ወይም የፖለቲካ ፓርቲ በ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ

ልዩ እይታ ማየት የለባቸውም

5. ዲስትሪክቶች በተቻለውመጠን መታመቅ አለባቸው

6. ዲስትሪክቶች በስራ ላይ ያሉ የአስተዳደር እና ተፈጥሯዊ ድንበሮች ጠብቀውመቆየት አለባቸው

7. ዲስትሪክቶች የሚቻል ከሆነ ትኩረት የሚደረግባቸውን ማህበረሰቦዎች(COIs) ጠብቀውመቆየት
አለባቸው



ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

በ Takoma Park ከተማ ምክር ቤት ፈቃድ የተሰጠው ተጨማሪ
ዲስትሪክት ዳግም ምደባ መስፈርት፡

• በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ በትልቁ እና በትንሹ የዋርድ ህዝብ ብዛት መካከል
ያለው የህዝብ ብዛት ልዩነት ከ 10 በመቶ በላይ መሆን አይችልም።

• መተግበር የሚችል ከሆነ ሌሎች መስፈርቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ምክር
ቤቱ በትልቁ እና በትንሹ ወርድ መካከል ያለውን ልዩነት ወደ አምስት በመቶ
ወይም ከዚያ በታች የማውረድ ግብ አለው።

• የአንድን በስልጣን ላይ ያለ ወይም ተወዳዳሪ እጩ መመረጥን ወይም መሸነፍን
ለማረጋገጥ ሲባል የትኛውም ዋርድ የድንበር ማጭበርበር አይደረግበትም።



1. ዲስትሪክቶች “በህዝብ ብዛት ሚዛናዊ” መሆን አለባቸው
የ Takoma Park ህዝብ ብዛት
ለውጥ 2010 – 2020

የ Takoma Park ዲስትሪክት ድንበር

ዋና የተሽከርካሪ መንገድ
መንገድ

ዋርድ

የህዝብ ብዛት ቁጥር ልዩነት

ማይሎች



ከሚከተሉት ውስጥ የሚነካካ ድንበር
ያላቸው ዲስትሪክቶች የትኞቹ ናቸው? 

መልስዎን በቻት በኩል ያስገቡ
ምንም “ደሴቶች”
በድልድይ፣ ከመሬት በታች

ያለ መተላለፊያ ወይም ፌሪ

የግድ መገናኘት ካለባቸው

ትክክለኛ ደሴቶች ውጪ

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

2. ዲስትሪክቶች መነካካት አለባቸው (ድንበር መጋራት አለባቸው)

1. 2.



3. ዲስትሪክት ዳግም ምደባ

መካሄድ ያለበት ሁሉንም

አካበቢያዊ እና ክልላዊ እንዲሁም

የፌደራል ህጎች በማክበር ሲሆን

ይህም የ ፌደራል Voting 

Rights Act (1965) 

መሆን አለበት
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4. ዲስትሪክቶች ጥበቃ

የሚደረግለትን ክፍል

ወይም የፖለቲካ ፓርቲ

በ አዎንታዊ ወይም

አሉታዊ ልዩ እይታ

ማየት የለባቸውም



የመምረጥ መብት አዋጅ እና ስነ ህዝብ

ዋናው ነጥብ፡ መራጮችን በ ዘር ወይም ጎሳቸው ላይ በመመስረት ለመጉዳት አይንቀሳቀሱ።

የሚበዛው ቡድን አናሳ ቡድን

የሚበዛው ቡድን፡ 75%
የሚሆነው የህዘብ ቁጥር
75% በሚሆኑት
ዲስትሪክቶች ውሰጥ
ብዙ ቁጥር ይይዛል
አናሳ ቡድን፡ 25%
የሚሆነው የህዘብ ቁጥር
25% በሚሆኑት
ዲስትሪክቶች ውስጥ ብዙ
ቁጥር ይይዛል

የሚበዛው ቡድን፡ 75%
የሚሆነው የህዘብ ቁጥር
100% በሚሆኑት
ዲስትሪክቶች ውስጥ ብዙ
ቁጥር ይይዛል
አናሳ ቡድን፡ 25%
የሚሆነው የህዘብ ቁጥር 0%
በሚሆኑት ዲስትሪክቶች
ውስጥ ብዙ ቁጥር ይይዛል

ለሁሉም መራጮች ፍትሀዊ የሆነው ሁኔታ የትኛው ነው? መልስዎን በቻት
በኩል ያስገቡ

A. B.



የመታመቅ ሁኔታየመታመቅ ሁኔታ

አይ አዎ

ዲስትሪክቶች የ የግድ ቀጭን

ወይም “እንደ እባብ ያለ ቅርጽ”
ያላቸውመሆን የለባቸውም

የመታመቅ ሁኔታን ለመለካት

ብዙ መንገዶች አሉ
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5. ዲስትሪክቶች በታቸለው መጠን መታመቅ አለባቸው



6. ዲስትሪክቶች በስራ ላይ ያሉ የአስተዳደር እና ተፈጥሯዊ ድንበሮች ጠብቀው

መቆየት አለባቸው

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

ዋና መንገዶች እና 
መንገዶች

ወንዞች፣ ሀይቆች፣ 
ተራራዎች

እንደ ድንበር ጥቅም 
ላይ የዋሉ መስመሮች



7. ዲስትሪክቶች ትኩረት የሚደረግባቸውን ማህበረሰቦች (COIs) 

ጠብቀው ማቆየት አለባቸው

“ትኩረት የሚደረግበት ማህበረሰብ ማለት፡
• የጋራ ማህበራዊ እና የምጣኔ ሀብት ፍላጎቶች ያሉት እና
ውጤታማ እና ፍትሀዊ ለሆነ ውክልና በአንድ ዲስትሪክት
ውስጥ መካተት ያለበት ህዝብ ማለት ነው።”

• የጋራ የሚያስፈልግ ነገር እና ፍላጎቱ በጂኦግራፊ፣ ማህበራዊ
መስተጋብር እና. ንግድ እንዲሁም የጋራ ፍላጎት ተደጋጋሚ
ድርጊት ላይ የሚንጸባረቅ ህዝብ ማለት ነው።”*

* ከካሊፎርንያ ህገመንግስት ተመሳስሎ የተገለበጠ።
ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021



ትኩረት 
የሚደረግበት 
ማህበረሰብ ምሳሌ

የቤት ባለቤቶች 
ማህበራት

ግልጽ የተደረጉ ሰፈሮች እና ልዩ 
ዲስትሪክቶች

ትምህርት ቤቶች ወይም 
የትምሀርት ዲስትሪክቶች የአምልኮ ስፍራዎች

አካበቢያዊ ንግዶች
ፓርኮች እና ሌሎች 
የማህበረሰብ ቦታዎችዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021



ስለ Takoma 
Park ዲስትሪክት 
ዳግም ምደባ 
እስካሁን ምን 
ጥያቄ አለዎ?



ሰአት ርእስ

7:00 – 7:10 መክፈቻ እና መግቢያዎች

7:10 – 7:45 ዲስትሪክት ዳግም ምደባ አጠቃላይ እይታ

7:45 – 8:25 የእርስዎ ግብአት  ትኩረት የሚደረግባቸው ማህበረሰቦች

8:25 – 8:45 ጥያቄ እና መልስ ከከተማ ባለስልጣናት እና FLO Analytics ጋር

8:45 – 9:00 መዝጊያ እና ወሳኝ ቀጣይ እርምጃዎች

አጀንዳ

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021



ውይይት - የእርስዎ ማህበረሰብ

በ Takoma Park የእርስዎ ማህበረሰብ አሁን
ያለበትን እንዲሆን የሚያደርጉትን ወሳኝ ክፍሎች
በምናብ ለማሰብ ጊዜ ይወሰዱ - በአንድ የምክር ቤት
ዋርድ ውስጥ መካተት አለባቸው ብለው የሚያስቡትን
“ትኩረት የሚደረግባቸው ማህበረሰቦች”።
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አሁን እነዚህን ትኩረት የሚደረግባቸው ማህበረሰቦች
ከጎረቤቶችዎ እና ከከተማው ባለስልጣናት ጋር
ለመጋራት ጊዜ ይውሰዱ።



ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021

https://takomaparkmd.gov/initiatives/projectdirectory/redistricting/
ወይም

“Takoma Park Redistricting” ብለው Google ላይ ይፈልጉ እና የመጀመሪያውን ምርጫ ይምረጡ



ሰአት ርእስ

7:00 – 7:10 መክፈቻ እና መግቢያዎች

7:10 – 7:45 ዲስትሪክት ዳግም ምደባ አጠቃላይ እይታ

7:45 – 8:25 የእርስዎ ግብአት  ትኩረት የሚደረግባቸው ማህበረሰቦች

8:25 – 8:45 ጥያቄ እና መልስ ከከተማ ባለስልጣናት እና FLO Analytics ጋር

8:45 – 9:00 መዝጊያ እና ወሳኝ ቀጣይ እርምጃዎች

አጀንዳ

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021



ስለ Takoma 
Park ዲስትሪክት 
ዳግም ምደባ 
ሌሎች ተጨማሪ 
ምን ጥያቄዎች 
አሉዎ?



ሰአት ርእስ

7:00 – 7:10 መክፈቻ እና መግቢያዎች

7:10 – 7:45 ዲስትሪክት ዳግም ምደባ አጠቃላይ እይታ

7:45 – 8:25 የእርስዎ ግብአት  ትኩረት የሚደረግባቸው ማህበረሰቦች

8:25 – 8:45 ጥያቄ እና መልስ ከከተማ ባለስልጣናት እና FLO Analytics ጋር

8:45 – 9:00 መዝጊያ እና ወሳኝ ቀጣይ እርምጃዎች

አጀንዳ

ዲስትሪክት ዳግም ምደባ 2021



ቀጥለው የሚካሄዱ ስብሰባዎች

የከተማ ምክር ቤት ህዝባዊ ስብሰባ
ረቡእ፣ ኖቬምበር 10 በ 7:30 p.m.
የሚካሄደው በ Zoom ቨርቹዋል መንገድ
የመጀመሪያ ካርታ ምርጫዎችን መከለስ፤ ህዝባዊ አስተያየት
ለመስጠት እድል

የማህበረሰብ መስተጋብር ክፍለጊዜ #2
ሐሙስ፣ ዲሴምበር 2 ከ 6:30 p.m. – 8:30 p.m.
የሚካሄደው በ Zoom ቨርቹዋል መንገድ
ከምክር ቤት ውይይት በፊት በናሙና ካርታዎች ላይ ግበረመልሶችን
መከለስ እና መጋራት።
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የእርስዎ ተሞክሮ እንዴት ነበር?

ለዛሬ ምሽት ክፍለጊዜ የመውጣት ዳሰሳ
እባክዎ ጊዜ ይውሰዱ። ማገናኛው በቻት
ውስጥ ነው።

የእርስዎን ግብረመልስ ትልቅ የሆነ ዋጋ
እንሰጠዋለን - ጊዜዎትን ስለሰጡን በጣም
እናመሰግናለን!
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