
ከዚህ ድረ ገጽ ጀርባ ያለው ማነው? 
 

ይህን ድረ ገጽ የፈጠረው ማነው? 
የፊት በር አሰራር በThe Lab @ DC እና በ እቅድ አወጣጥ እና የኢኮኖሚ እድገት ምክትል ከንቲባው 

ቢሮ (DMPED) እና ከዚህ ጋር ባሉ 13 የዲስትሪክት ኤጀንሲዎች፣ በርካታ የአካባቢ አጋሮች እንዲሁም 

በእርግጠኝነት እርስዎና የዲስትሪክቱ ነዋሪዎች መካከል የነበረ ትብብር ነበር። እዚህ ጋር፣ የእነሱን እጅግ 

በጣም ወሳኝ ተጽእኖዎችን እውቅና ለመስጠት እንወዳለን (በፊደል ቅደም ተከተል)፡ 

● የዲሲ መንግስት እና የአካባቢው አጋር ሰራተኛ፡ እነዚህ ቀን በቀን የሚያንቀሳቅሱ 45+ የሆኑ 

በፊት በር ላይ ሊያገኟቸው የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ከስር የተዘረዘሩት የዲሲ መንግስት እና 
የአካባቢው አጋሮች ለእያንዳንዱ ሐብት፣ በሐብት ገጾች ላይ ግብረ መልስ ቀርቧል፣ ሊፈጠሩ 
የሚችሉ ወጥመዶችን ተለይቷል፣ ቅጾቹንና ድህረገጹን ለመሞከር የእነሱን ሰራተኞችና ደንበኞች 
ቀጥሯል  እና በድር ግንባታው ላይ ምክር ሰጥቷል የሚለውን በማቅረብ የነዋሪውን ልምድ ዝርዝር 
እቅድ አውጥቷል። 
የዲሲ መንግስት፡ 

● የዲሲ መኖሪያ ቤት የገንዘብ ኤጀንሲ (DC Housing Finance Agency) 

● የእርጅናና የማህበረሰብ አኗኗር ክፍል (Department of Aging and Community 

Living) 

● የሃይልና የማህበረሰብ ክፍል (Department of Energy and Environment) 

● የጤና እንክብካቤ የገንዘብ ድጋፍ ክፍል (Department of Healthcare Finance) 

● የመኖሪያ ቤትና የማህበረሰብ ክፍል እድገት (Department of Housing and 

Community Development) 

● የኢንሹራንስ፣ የደህንነቶች እና ባንኪንግ ክፍል (Department of Insurance, 

Securities, and Banking) 

● የህዝባዊ ስራዎች ክፍል (Department of Public Works) 

● የዋናው ቴክኖሎጂ መኮንን ቢሮ (Office of the Chief Technology Officer) 

● የትምህርት ምክትል ከንቲባው ቢሮ (Office of the Deputy Mayor for 

Education) 

● የእቅድ አወጣጥ ቢሮ (Office of Planning) 

● የታክስና ገቢ ቢሮ (Office of Tax and Revenue) 

● የተከራይ ተሟጋች ቢሮ (Office of the Tenant Advocate) 
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● የተጎጂ አገልግሎቶች እና የፍትህ እርዳታዎች (Office of Victim Services and 

Justice Grants) 

 

የአካባቢ አጋሮች፡ 

● Alliance for the Chesapeake Bay 

● Casey Trees 

● DC Sustainable Energy Utility (DCSEU) 

● DesignGreen 

● EagleBank 

● የመኖሪያ ቤት የማማከር አገልግሎቶች 

● Landed 

 

● ለእቅድ አወጣጥና የኢኮኖሚ እድገት ምክትል ከንቲባ ቢሮ (Office of the Deputy 

Mayor for Planning and Economic Development)፡ DMPED 

ባለሙያዎቻቸውን በቤት ባለቤትነት ፕሮግራሞች ውስጥ ባሉ የመሬት አቀማመጦች እንዲሁም 
በዲሲ ውስጥ የሚገኘውን የመኖሪያ ቤት ተግዳሮት ላይ አስተዋጽኦ አድርገዋል። የፕሮጀክት 
እቅዱ እንዲያድግ እርዳታ በማድረግ፣ በፕሮጀክቱ ውስጥ ያሉ ብዙ ኤጀንሲዎች መካከል ቅንጅት 

እንዲኖር በማድረግ እንዲሁም የድህረገጹን ፕሮቶታይፖች በማቅረብ በ DMPED ውስጥ አሁን 

እየሰራ ለሚገኝና ለቀድሞ ሰራተኛ እውቅና ለመስጠት እንፈልጋለን። 

● The Lab @ DC፡ The Lab @ DC የፊት በር እድገትን መርቷል። የመንግስት አጋሮችን፣ 

በአካባቢ ለትርፍ የማይሰሩ ድርጅቶችን እንዲሁም ነዋሪዎችን በማነጋገር እነዚህ አገልግሎቶች 
እንዴት እየቀረቡ እንዲሆኑና ከመነሻ እስከ መጨረሻ ድረስ ስላሉት ዝርዝር እቅዶች ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው ያደረገ አሁን እየሰራ ለሚገኝና ለቀድሞ ሰራተኛ እውቅና ለመስጠት እንፈልጋለን። 
እነሱ በግልጽ የቋንቋ ይዘት ቀረጹት እንዲሁም በድረ ገጽ ላይ እዚህ ጋር የሚያዩት የደረጃ በደረጃ 
መመሪያዎች፣ ቅጾቹን እንደገና ነደፉ፣ ከተጠቃሚዎች ጋር ሁሉንም ነገር ሞከሩ፣ ገጹን ገነቡ 
እንዲሁም እንደገና ሞከሩ። እና እንደገና። 

 

● እናንተ፣ የዲሲ ነዋሪዎች እንዲሁም ሌሎች ተጠቃሚዎች፡ በኤፕሪል 2021 መሰረት፣ ከ125 

ሰዎች በላይ የፊት በሩን እና እንደገና የነደፍነውን ቅጾች እንደ ፕሮጀክቱ ክፍል ሙከራ 
ተደርጎበታል። እርስዎ በፊት በር ላይ የቀረቡትን ሀብቶች በሚፈልጉበት በአካባቢው ለትርፍ 

የማይሰሩ ድርጅቶች (ከኮቪድ በፊት) ሙከራ አድርገዋል፣ ከመንግስት አጋሮቻችን አገልግሎት 

ከተቀበሉ በኋላ በቪዲዮ ጥሪዎች ላይ እኛን ተቀላቅለዋል፣ usertesting.com በኩል ድረ ገጹን 

http://ovsjg.dc.gov/
http://ovsjg.dc.gov/
http://ovsjg.dc.gov/
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https://caseytrees.org/
https://www.dcseu.com/
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http://housingetc.org/
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https://dmped.dc.gov/
https://dmped.dc.gov/
https://dmped.dc.gov/
https://thelab.dc.gov/


ለመፈተሽ ካሳ ተከፍሎዎታል፣ እንዲሁም የድረ ገጹን የቤታ ስሪት ለመሞከር ፈቃደኛ ሆነዋል።  
እናንተ ያሁን ወይም ወደፊት የሚመጣው የቤት ባለቤቶች፣ ታዳጊ፣ በእድሜ የገፋ፣ ለዲሲ አዲስ 
እንዲሁም ቤተኛ የዋሽንግተን ነዋሪዎች ናችሁ። የስክሪን አንባቢዎችን መጠቀም፣ የቀለም አይነ 
ስውርነትን ማየት እንዲሁም እንግሊዝኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ መናገር ይችላሉ። እባክዎ ግብረ 
መልስ ወደእኛ መላክዎን ይቀጥሉ። 

 

ድረ ገጹን የሚያስተካክለው ማን ነው? 
የዲሲ ምክትል ከንቲባ የፕላን ማውጣትና የኢኮኖሚ እድገት ቢሮ (DC Office of the Deputy 

Mayor for Planning and Economic Development) በፊት በር ሀብቶችን በሚያንቀሳቅሱት 

11 ዲስትሪክቶች ጋር በመጣመር ገጹን ያስተካክላሉ። እያንዳንዱ የሃብት ገጽ የተሻሻለበትን የመጨረሻ 

ቀን ከታች ይዘረዝራል። አዳዲስ ሐብቶች እየተፈጠሩ በመሆኑና እንደ ብቁነት መስፈርት፣ 

ጥቅማጥቅሞች አንዲሁም የማመልከቻ ሂደቶች ለውጥ፣ ለ DMPED ስራ ምስጋና ይግባውና በፊት በር 

አዲስ መረጃ ለማየት መጠበቅ ይችላሉ። 

 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው በሜይ 2021 ነው። 
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